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მე-2  კლასი
I. ენის სამყარო (30 ქულა)

1. რამდენი ხმოვანია  სიტყვაში  „ადამიანი“ :
ა. ორი;  ბ. ერთი;  გ. ოთხი;  დ. ხუთი

2. რამდენი თანხმოვანია  სიტყვაში  „დაფშხვნა“ :
ა. ერთი  ბ. ორი;  გ. სამი;  დ. ოთხი

3. რამდენი მარცვლისგან შედგება სიტყვა „სამზარეულო“:
ა. ოთხი;  ბ. ორი;  გ. ხუთი;  დ. ექვსი

4. რომელია სიტყვის სწორი დამარცვლა:
ა. მოხ-ალ-ისე   ბ.მოხა-ლისე;  გ. მო-ხ ალ-ი-სე;  დ. მო-ხა-ლი-სე

5. რომელია სიტყვის სწორი დამარცვლა:
ა. მომ-ვლე-ლი;  ბ. მ-ომ-ვლელ-ი;  გ. მომვლე-ლი;  დ. მო-მვლელ-ი

6. ანბანის მიხედვით, რიგით მერამდენე ასოა  „კ“:
ა. მეხუთე;  ბ. მეშვიდე;  გ. მეათე;  დ. მერვე

7. ანბანის მიხედვით, რიგით მერამდენე ასოა  „ო“:
ა. მეხუთე;   ბ. მეცხრე;  გ. მეთერთმეტე;   დ. მეთოთხმეტე

8. ანბანის მიხედვით, რომელი ასო აკლია მოცემული ასოების რიგს:  ტ  უ  ქ  ღ  ყ
ა. ს ;  ბ. ჯ ;   გ. ფ ;   დ. ხ

9. რომელ სიტვას დაესმის წინადადებაში კითხვა „რა?“
მამამ დაბადების დღეზე თაფლისფერი ლეკვი მაჩუქა.
 ა. მამამ;  ბ. ლეკვი;  გ. თაფლისფერი;  დ. მაჩუქა

10. რომელ სიტვას დაესმის წინადადებაში კითხვა „ვინ?“
ღამით დარაჯმა საწყობი დასაღებით ჩაკეტა.
ა. საწყობი;  ბ. ღამით;  გ. გასაღებით;  დ. დარაჯმა

11. რომელ სიტყვას დაესმის წინადადებაში კითხვა „როგორი?“
ბებიამ და ბაბუამ ზამთრისთვის თბილი ქუდი  მიყიდეს.
ა. ბებიამ;  ბ. მიყიდეს;  გ. თბილი;  დ. ქუდი

12. რომელი სიტყვა გამოხატავს საგნის რაოდენობას?
მე და ჩემმა მეგობრებმა ზეიმზე ბევრი ფერადი ბუშტი გავბერეთ.
ა. ზეიმზე;  ბ. ბევრი;  გ. ფერადი;  დ. მეგობრებმა

13. რომელი სიტყვა გამოხატავს მოქმედებას:
დავითი ყოველ საღამოს გიტარაზე უკრავს.
ა. დავითი;  ბ. საღამოს;  გ. უკრავს;  დ. გიტარაზე

14. ჩასვით „ირემი“ წინადადებაში მართებული ფორმით:
მონადირეებმა ტყეში ---------------    ნაკვალევს  მიაგნეს.
ა. ირემმა;  ბ. ირემის  გ. ირმის;  დ. ირემს

15. ჩასვით „წამალი“  წინადადებაში მართებული ფორმით:
შვილო, ჩემი ლოცვა --------------  შეგერგოს!
ა. წამალს;  ბ. წამლის;  გ. წამლით;  დ. წამლად
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II    ლექსიკა (45 ქულა)

16. დაუკავშირე  „წყაროს“ მნიშვნელობით შესაბამისი სიტყვა ( ნიმუში: ძაღლი - ყეფს): 
ა. ზუზუნებს;   ბ. შრიალებს;  გ. ჩუხჩუხებს;  დ. ჭრიალებს

17. დაუკავშირე  „ცეცხლს“ მნიშვნელობით შესაბამისი სიტყვა:
ა. შხუის;   ბ. გიზგიზებს;  გ. ღელავს;  დ. იძვრის

18. ჩამოთვლილი სიტყვების მარაგში იპოვეთ ისეთი, რომელიც  განმარტავს სიტყვას „გაცხარდა“:
ა. იჩხუბა;  ბ. გამოიძია;  გ. გაიბუტა;  დ. გაბრაზდა

19. ჩამოთვლილი სიტყვების მარაგში იპოვეთ ისეთი, რომელიც  განმარტავს სიტყვას 
„ოხუნჯობს“:
ა. ყვირის;  ბ. ხუმრობს;  გ. ტირის;  დ. ფიქრობს

20. იპოვეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები ( ნიმუში: ძალა - ღონე ):
ა. დიდი - პატარა;  ბ. წითელი - მოწითალო;  გ. გულადი - მამაცი;  დ. ხე - სახლი

21. იპოვეთ საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვები ( ნიმუში: გრძელი - მოკლე ):
ა. თბილი - უთბილესი;  ბ. შეშა - ღუმელი;   გ.მიიტანა - შეიტანა;  დ. ხმელი - ნედლი

22. რომელია  სიტყვის „მცოდნე“  საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა: 
ა. მშიშარა;  ბ. უხეში;  გ. უვიცი;  დ. სულელი

23. რომელია სიტყვის „უმზერს“  მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 
ა. უყურებს;  ბ. უღიმის;  გ. უყვირის;  დ. ანიშნებს

24. რა იქნება მოცემული სიტყვების საერთო (გამაერთიანებელი) სახელი: ფინჯანი, ლამბაქი, 
ჯამი, ლანგარი, თეფში
ა. ავეჯი;  ბ. ამინდი;  გ. წყალი;  დ. ჭურჭელი

25. რა იქნება მოცემული სიტყვების საერთო (გამაერთიანებელი) სახელი: ლაბადა, ნაბადი, 
შარვალი, პერანგი, პიჯაკი
ა. იარაღი;  ბ. ტანსაცმელი;  გ. მცენარე;  დ. სამკაული

26. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელია ზედმეტი: 
ა. კარადა;  ბ. მაგიდა;  გ. სკამი;  დ. თაგვი

27. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელია ზედმეტი: 
ა. ნისკარტი;  ბ. ფრთები;  გ. ღრუბელი;  დ. ბუმბული

28. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელია ზედმეტი: 
ა. ტყე;  ბ. ნაკადული;  გ. მდინარე;  დ. ჩანჩქერი

29. შეარჩიეთ ისეთი ვარიანტი, რომლის ჩასმაც გამოტოვებულ ადგილებში აზრობრივად გამართავს 
წინადადებას:
------------  კაცის ნაამბობი ----------------- ამბავი აღმოჩნდა.
ა.ხასხასა | ნორჩი;
ბ. მართალი | ნამდვილი;
გ. კრიალა  | ანკარა;
დ. მწარე | ცხარე

30. შეარჩიეთ ისეთი ვარიანტი, რომლის ჩასმაც გამოტოვებულ ადგილებში აზრობრივად გამართავს 
წინადადებას:
ქალმა ღუმელი ----------------  და წყალი -------------------  .
ა. დააიმედა | ანუგეშა;
ბ. შეაქო  | ადიდა;
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გ. გაახურა  | გააცხელა;
დ. გააბრაზა| გაამწარა

III  სიტყვაკაზმული ქართული ( 15 ქულა)

31. რას ნიშნავს  გამონათქვამი „ენა ექავება“:
ა. ცრუობს;  ბ. იმუქრება;  დ. ენა სტკივა;  დ. ბევრს ლაპარაკობს

32.  რას ნიშნავს გამონათქვამი „კუჭი უხმება“:
ა. დამწუხრებულია;  ბ. მშიერია;  გ. გულნატკენია;  დ. მატყუარაა

33. რას ნიშნავს გამონათქვამი „თავი გადადო“:
ა. საქმე გადადო;  ბ. თავგანწირულია;  გ. თავი სტკივა;  დ. მოიხარა

34. რას ნიშნავს  გამონათქვამი „თავი ქუდში აქვს“:
ა. დაცულია;  ბ. ქუდი ახურავს;  გ. სცივა;  დ. იმალება 

35. რას ნიშნავს გამონათქვამი „გული საგულეში აქვს:
ა. ახლახან დაბრუნდა;  ბ. მშვიდადაა;  გ. გული არ აწუხებს;  დ. გულს უჩივის

IV  წაკითხულის გააზრება (20 ქულა)  

ყურადღებით წაიკითხეთ სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკი „ორმოში ჩაგდებული მეფე“ 
და უპასუხეთ შეკითხვებს:

ორი მეფე დაუპირისპირდა ერთმანეთს, ერთმა აჯობა მეორეს, შეიპყრო და ორმოში ჩააგდო.
გამოხდა ხანი. გამოიარა ერთმა ნაცნობმა კაცმა, მან მეფის ორმოდან ამოყვანა და გაპარება 
გადაწყვიტა, ჩასძახა ორმოში და უთხრა:
- კარგად მოვიქცევი, რომ გაგაპაროო?
მეფემ მადლობა გადაუხადა.
კაცმა მეფე თოკით ამოიყვანა და კიდევ უთხრა:
- კარგად მოვიქეცი, რომ ამოგიყვანეო?
მეფემ კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა.
კაცმა მესამედაც უთხრა:
- კარგად მოვიქეციო?
ეწყინა მეფეს და ხმამაღლა დაიძახა:
- ვინ ხართ, ამ კაცმა გამაპარაო!
მოცვივდნენ მცველები, შეიპყრეს ორივე და მეფეს ჰკითხეს:
- რატომ გაამჟღავნე და არ გაიპარეო?
მეფემ უპასუხა:
- სანამ ამომიყვანდა, ყვედრებით ამიკლო, სანამ შინ მივაღწევდი, დამახრჩობდა. ამიტომ აქ 
ყოფნა ვარჩიეო.

36.  როგორ აღმოჩნდა მეფე ორმოში?
ა. სიბნელეში გზა ვერ გაიგნო და ჩავარდა;  ბ. დაიმალა და ვეღარ ამოვიდა;  გ. სხვა მეფემ 
შეიპყრო და ჩააგდო;  დ. განაწყენებულმა ხალხმა ჩააგდო. 

37.  რა ჰკითხა კაცმა მეფეს, სანამ ორმოდან ამოიყვანდა?
ა. ამოგიყვანოო;  ბ. რომ გაგაპარო, კარგს ვიზამო;  გ. ამოგიყვან და რას მიბოძებო;  დ. შენ რომ 
ამოგიყვანო, მე ხომ არ ჩამაგდებენო.

38. რა ჰკითხა კაცმა მეფეს, ორმოდან ამოყვანის შემდეგ?
ა. რომ არ ამომეყვანე, რა გეშველებოდაო;  ბ. რომ ამოგიყვანე, ხომ კარგი ვქენიო;  გ. 
ამოყვანისას რამე ხომ არ იტკინეო;  დ. ჩემამდე რატომ არავინ ამოგიყვანაო.
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39.  რატომ არჩია მეფემ თავისუფლებას ორმოში დაბრუნება?
ა. მიიჩნია, რომ ეს კაცი ამოყვანის საფასურად ნახევარ სამეფოსაც არ იკმარებდა;  ბ. მიიჩნია, 
რომ ეს კაცი მახეს უგებდა;  გ.  მეფე ორმოშიც მეფეაო და მალვას ტყვეობა არჩია;  დ. 
დამადლება, გაკეთებული სიკეთის წამოძახება,  ვერ აიტანა. 

40. რომელი ანდაზა შეესაბამება მოთხრობის მთავარ აზრს?
ა. ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო; 
ბ. რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო;
გ. სიკეთე მალვით აკეთე და ღმერთიც უფრო დაგიფასებსო;
დ. კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო.
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მე-3  კლასი
II. ენის სამყარო (30 ქულა)

1. ჩასვით „მატარებელი“ წინადადებაში მართებული ფორმით:
მთელი ოჯახი ველოდით სადგურში ------------------  შემოსვლას.
ა. მატარებელს;  ბ. მატარებლის;  გ. მატარებელმა;  დ. მატარებელი

2. ჩასვით „მთვარე“  წინადადებაში მართებული ფორმით:
ბავშვობაში მე და ჩემს დას -------------  შუქზე სეირნობა გვიყვარდა.

ა. მთვარე;   ბ. მთვარემ;   გ. მთვარეს;   დ. მთვარის
3. შეარჩიეთ შესაბამისი ნაცვალსახელი:

მესამე კლასის მოსწავლეებმა დედის დღის აღსანიშნავად  ----------------  დედიკოებს 
მისალოცი ბარათები  დაუმზადეს.
 ა. თავის;  ბ. თავისი;  გ. თავიანთი;  დ. თავიანთ

4. შეარჩიეთ შესაბამისი ნაცვალსახელი:
-------------- ბუშტებმა ჯერ ეზო  შემოიფრინეს, მერე კი ნაძვისხის სათამაშოებივით ხეს 
ჩამოეკიდნენ.
ა. მათ;   გ. მან;  გ. მათმა;   დ. ისინი

5. წინადადებაში ზედსართავი სახელია:
ამ ვიწრო ქუჩებში მანქანა ვერ შემოდის.
ა. ქუჩებში;  ბ. ვიწრო; გ. შემოდის;  დ. მანქანა  

6. წინადადებაში რიგობითი რიცხვითი სახელია:
მესამე თაროზე დალაგებული ხუთი წიგნიდან  ყველა წაკითხული მაქვს.
ა. თაროზე;  ბ. დალაგებული;  გ. მესამე;  დ. ხუთი

7. რომელია წინადადებაში ზმნა:
ლადომ ლევანს მაღალი ღობიდან ბურთი გადმოუგდო.
ა. ლადომ;   ბ. ღობიდან;   გ. მაღალი;  დ. გადმოუგდო

8. შეარჩიეთ ზმნის მართებული ფორმა:
გახარებული მეზობლები  ეზოში --------------- და ბრძოლიდან გამარჯვებით დაბრუნებულ 
მეომრებს შეეგებნენ.
ა. გაცვივდნენ;   ბ. გაცვივდა;   გ გავარდნენ;  დ. გავარდა

9. შეარჩიეთ ზმნის მართებული ფორმა:
გოგოებმა დამტვრეული სათამაშოები ნაგვის ყუთში --------------- .
ა. ჩაყარეს;   ბ. ჩააგდეს;   გ ჩაყარა;  დ. ჩააგდო

10. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. ფარხმალი; ბ. ფარ - ხმალი; გ. ფარ  ხმალი;  დ. ფარ, ხმალი

11. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. ჯარისკაცი;  ბ. ჯარის კაცი;  გ. ჯარის - კაცი;  დ. ჯარის, კაცი

12. როგორია შინაარსის მიხედვით წინადადება: „რატომ გადაწყვიტე  საცხოვრებლად სოფელში 
გადასვლა?“
ა. თხრობითი;  ბ. კითხვითი;  გ. ბრძანებითი;  დ. ძახილის

13. როგორია შინაარსის მიხედვით წინადადება: „ოჰ, რა საოცრად ქათქათა თოვლია!“
ა. კითხვითი;  ბ. კითხვა-ძახილის;  გ. ბრძანებითი;  დ. ძახილის
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14. როგორია შინაარსის მიხედვით წინადადება: „ნუთუ თქვენგან ასეთ უპატივცემულო 
მოპყრობას ვიმსახურებ?!“
ა. თხრობითი;  ბ. კითხვა-ძახილის;  გ. ბრძანებითი;  დ. ძახილის.

15. როგორია შინაარსის მიხედვით წინადადება: „ხვალვე დამიბრუნე ჩემგან უკითხავად 
წაღებული ნივთები!“
ა. თხრობითი;  ბ. კითხვითი;  გ. ბრძანებითი;  დ. ძახილის

II    ლექსიკა (45 ქულა)

16. დაუკავშირე  „ფოთოლს“ მნიშვნელობით შესაბამისი სიტყვა ( ნიმუში: ქარი - ქრის): 
ა. ზუზუნებს;   ბ. შრიალებს;  გ. ჩუხჩუხებს;  დ. ჭრიალებს

17. დაუკავშირე  „ზღვას“ მნიშვნელობით შესაბამისი სიტყვა:
ა. ელავს;   ბ. გიზგიზებს;  გ. ღელავს;  დ. იძვრის

18. ჩამოთვლილი სიტყვების მარაგში იპოვეთ ისეთი, რომელიც  განმარტავს სიტყვას 
„ორჭოფობს:
ა. იბრძვის;  ბ. კამათობს;  გ. ეძინება;  დ. ყოყმანობს

19. ჩამოთვლილი სიტყვების მარაგში იპოვეთ ისეთი, რომელიც  განმარტავს სიტყვას 
„ელოლიავება“:
ა. უყვირის;  ბ. უფრთხილდება;  გ. ატირებს;  დ. ატყუებს

20. იპოვეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები ( ნიმუში: ძალა - ღონე ):
ა. სწრაფი - ნელი;  ბ. შავი - მოშავო;  გ. რაში - ცხენი;  დ. შეშა - ბუხარი

21. იპოვეთ საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვები ( ნიმუში: გრძელი - მოკლე ):
ა. ყურძენი - რთველი;  ბ. ფანქარი - ხატვა;   გ. ააგდო - მიაგდო;   დ. დაუდევარი - გულმოდგინე

22. რომელია  სიტყვის „გულუხვი“  საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა: 
ა. გამცემი;  ბ. ძუნწი;  გ. შურიანი;  დ. გულთბილი

23. რომელია სიტყვის „აყლაყუდა“  მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 
ა. ახმახი;  ბ. უშნო;  გ. არამზადა;  დ. მოწინავე

24. რა იქნება მოცემული სიტყვების საერთო (გამაერთიანებელი) სახელი: კედელი, ფანჯარა, 
კარი, თაღი, სვეტი
ა. სასტუმრო;  ბ. ჯიხური;  გ. შენობა;  დ. ავეჯი

25. რა იქნება მოცემული სიტყვების საერთო (გამაერთიანებელი) სახელი: ბუჩქი, ხე, ჯეჯილი, 
ნერგი, ყლორტი,
ა. წყალი;  ბ. მცენარე;  გ. ცხოველი;  დ. სამკაული

26. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელია ზედმეტი: 
ა. სეტყვა;  ბ. ზვავი;  გ. გრიგალი;  დ. ხავსი

27. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელია ზედმეტი: 
ა. მერანი;  ბ. რაში;  გ. ვირი;  დ. ბედაური

28. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელია ზედმეტი: 
ა. ხელი;  ბ. ფეხი;  გ. ტანი;  დ. კუნძი
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29. შეარჩიეთ ისეთი ვარიანტი, რომლის ჩასმაც გამოტოვებულ ადგილებში აზრობრივად გამართავს 
წინადადებას:
------------  წვიმის შემდეგ ----------------- მოსავალი იცის.
ა.კრიალა | ანკარა;
ბ. ტლანქი | უხეში;
გ. ხშირი  | უხვი;
დ. ნელი | მდორე

30. შეარჩიეთ ისეთი ვარიანტი, რომლის ჩასმაც გამოტოვებულ ადგილებში აზრობრივად გამართავს 
წინადადებას:
მეფეს ----------------  ამბავი მოუტანეს, განძს ------------------- ადგილი მივუჩინეთო.
ა. უმი | ნედლი;
ბ. სანუგეშო  | საიმედო;
გ. ცხელი  | ქაფქაფა;
დ. აშკარა| ცხადი

III  სიტყვაკაზმული ქართული ( 15 ქულა)

31. რას ნიშნავს ხატოვანი გამონათქვამი „მიწას არ აჩნია“:
ა. ამპარტავანია;  ბ. პატარაა;  დ. უქნარაა;  დ. უიღბლოა

32.  რას ნიშნავს ხატოვანი გამონათქვამი „დღე და ღამეს ასწორებს“:
ა. უძილობა აწუხებს;  ბ. დღეს და ღამეს აკვირდება;  გ. ბევრს შრომობს;  დ. მუდმივად 
ნერვიულობს

33. რას ნიშნავს ხატოვანი გამონათქვამი „ჭიანჭველას ფეხს არ დაადგამს“:
ა. ფრთხილად დადის;  ბ. უსარგებლოა;  გ. უწყინარია;  დ. ჭიანჭველების ეშინია

34. რას ნიშნავს ხატოვანი გამონათქვამი „გარეთ თავი არ გამოეყოფა“:
ა. ჭუჭყიანია;  ბ. სახელგატეხილია;  გ. დარდიანია;  დ. სახლში ყოფნა უყვარს; 

35. რას ნიშნავს ხატოვანი გამონათქვამი „თითსაც არ გაანძრევს“:
ა. უსაქმურია;  ბ. თითი სტკივა;  გ. ჩუმია;  დ. უცოდინარია

 

IV  წაკითხულის გააზრება (20 ქულა)  

ყურადღებით წაიკითხეთ სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკი „ორი ძმა“ და უპასუხეთ 
შეკითხვებს:

       ორი ძმა
 
იყო ორი ძმა. უფროსს ცოლ-შვილი ჰყავდა, უმცროსი კი უცოლო იყო. მალე ძმები გაიყარნენ. 
ყველაფერი გაიყვეს, რაც ჰქონდათ. მათ შორის ხორბალიც გაიყვეს, ერთის ორმო კალოს აქეთ 
იყო, მეორისა - იქით.
უფროსი თავისი ორმოდან პურს იპარავდა და ძმის ორმოში ყრიდა, თან ამბობდა:
- მე ღმერთმა ცოლ-შვილი მიბოძა, ოჯახის შემმატებელნი მყვანან. ჩემს ძმას კი არაფერი აქვს, 
ეს მისი იყოსო.
უმცროსი ძმა კი მოიპარავდა თავისი ორმოდან და უფროსის ორმოში ყრიდა:
- მე მარტო ვარ და ცოტა მჭირდება, ჩემს ძმას კი ოჯახი ჰყავს და მეტი სჭირდება.
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ასე გაატარეს ძმებმა მთელი ცხოვრება და ღმერთმაც ბევრი მისცა, არ მოაკლო საზრდო. მადლი 
და კეთილი საქმე ღვთისაგან გამრავლდება.

36. რატომ ყრიდა უფროსი ძმა უმცროსის ორმოში პურს?
ა. ბევრი ჰქონდა და ვეღარსად ინახავდა;  ბ. ეგონა, როცა გაიყარნენ, თვითონ  მეტი დარჩა და 
უბრუნებდა;  გ. ჩემს ძმას არავინ ჰყავს და მისი იყოს, მან ჭამოსო;  დ. ფიქრობდა, პური 
ძმასთან უფრო შეენახებოდა.

37.  უმცროსი  ძმა რატომღა უყრიდა უფროსს ორმოში თავის პურს?
ა. მობეზრდა ამდენი პურის ჭამა;  ბ. ჩემს ძმას ოჯახი ჰყავს და მეტი სჭირდებაო; გ. ზარმაცი 
იყო და ამდენი პურის მოვლა ეზარებოდა;  დ. მე რომ პურს მივცემ, ისიც რამეს მომცემსო.

38.  იგავის მიხედვით, ვის მისცემს და გაუმრავლებს ღმერთი ყველაფერს? 
ა. იმას, ვინც შრომით მოიპოვებს;   ბ. იმას, ვინც ინახავს და უფრთხილდება;  გ. იმას, ვინც 
მადლობელია;  დ. იმას, ვინც უანგაროდ, უშურველად,  გასცემს

39.  ტექსტის რომელი ფრაზით გამოიხატება იგავ-არაკის მთავარი სათქმელი?
ა. „არაფერი აქვს, ეს მისი იყოსო“;  ბ. „ოჯახი ჰყავს, მეტი სჭირდებაო“;  გ. „საზრდო არ 
მოჰკლებიათ“;  დ. „მადლი და კეთილი საქმე ღვთისაგან გამრავლდება“.

40. რომელი ბრძნული გამონათქვამი შეესაბამება იგავის  შინაარსს?
ა. ეძიებდე და პოვებდეო;  ბ. მადლი ქენი, ქვაზე დადე, გაიარე, წინ დაგხვდებაო;  გ. ასჯერ 
გაზომე, ერთხელ გაჭერიო;  დ. ნუ დასცინი სხვასაო, გადაგხდება თავსაო.
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მე-4  კლასი
III. ენის სამყარო (40 ქულა)

41. როგორია შინაარსის მიხედვით წინადადება: როგორ, არ იცოდი, ჩემთვის რომ უნდა 
მოგემართა ამ საკითხის შესათანხმებლად?!
ა. კითხვითი;   ბ. კითხვა-ძახილის;    გ. ბრძანებითი;  დ. ძახილის

42. როგორია შინაარსის მიხედვით წინადადება: ნანა, დროულად შემოდი სახლში, უკვე ორჯერ 
დაგიძახე!
ა. კითხვითი;  ბ. კითხვა-ძახილის;  გ. ბრძანებითი;  დ. ძახილის

43. როგორია შინაარსის მიხედვით წინადადება: აღფრთოვანებული ვარ თქვენი ნიჭიერებითა და 
შრომისმოყვარეობით!
ა. თხრობითი;  ბ. კითხვითი;  გ. ბრძანებითი;  დ. ძახილის

44. რომელი ჯგუფის არსებითი სახელია „ხალხი“ : 
წამოჭრილი საკითხი ხალხმა განიხილა და ერთობლივად გადაწყვიტა.
ა. კონკრეტული;  ბ. აბსტრაქტული;  გ. კრებითი;  დ. მოქმედების

45. რომელი ჯგუფის არსებითი სახელია „ღვინო“ : 
ღვინო სასარგებლოა, თუ მას ზომიერად მივიღებთ.
ა. მოქმედების;  ბ. ნივთიერებათა;  გ. კრებითი;  დ. საკუთარი

46. რომელი ჯგუფის არსებითი სახელია „ცოტნე“ : 
ცოტნემ თავად შეიკრა ხელები და დატყვევებულ თანამებრძოლებს მიუჯდა.
 ა. მოქმედების;  ბ.საკუთარი;  გ. საზოგადო;  დ. ნივთიერებათა

47. რომელი სახელია მოცემული ფუძის სახით:
ა. ვახტანგი;  ბ. ნოდარი;  გ. გიორგი;  დ. თამაზი

48. რომელი სიტყვა არ არის მოცემული ფუძის სახით:
 ა. ზღვა;   ბ. ჩაი ;  გ. ვერხვი;  დ. ჟელე

49. რომელი ბრუნვის ფორმაა „კაცად“:
ა. მიცემითი;  ბ. ნათესაობითი;  გ. მოქმედებითი;  დ. ვითარებითი

50. რომელ ბრუნვაშია სიტყვა  „სამშობლო“:
„სამშობლო, ჩემო ლამაზო,ზურმუხტო, ანუ ალმასო;
მშვენიერი გაქვს ბუნება, სხვებიც ამბობენ ამასო.“
ა. სახელობითი;  ბ. მოთხრობითი;  გ. ვითარებითი;  დ. წოდებითი

51. კუმშვად-კვეცადი სახელებია:
ა. ქვეყანა, ფანჯარა, პეპელა;  ბ. ხბო, ჟოლო, წებო;  გ. ღელე, კლდე, მზე;  დ. სახლი, დათვი, 
ბარი

52. აღნიშნეთ  რიგობითი რიცხვითი სახელი:
ა. ორასი;  ბ. ორმოცდამერვე;  გ. მეათედი;  დ. ორი მესამედი

53. აღნიშნეთ მართებული ფორმა:
ა. ას ოცდახუთი;  ბ. ასოცდახუთი;  გ. ასოცდა ხუთი;  დ. ას ოცდა ხუთი

54. აღნიშნეთ სწორი დაწერილობა:
ა. ქულანახევარი;  ბ. ქულა, ნახევარი;  გ. ქულა ნახევარი;  დ. ქულა-ნახევარი; 

55. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. წვერულვაშ გათეთრებული;   ბ. წვერ ულვაშ გათეთრებული;  გ. წვერულვაშგათეთრებული; 
დ. წვერ-ულვაშ-გათეთრებული
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56. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. სტუმარ-მასპინძელი;   ბ. სტუმარმასპინძელი   გ. სტუმარ, მასპინძელი; 
 დ. სტუმარ  მასპინძელი  

57. აღნიშნეთ წარმოქმნილი (მიმართებითი) ზედსართავი სახელი:
ა. მოწითალო;  ბ. უშავესი;  გ. გაქვავებული;  დ. მაღალი

58. ჩასვით „ნიგოზი“  წინადადებაში მართებული ფორმით:
----------  გამოყენებით ბევრი გემრიელი კერძი მზადდება.
ა. ნიგოზს;  ბ. ნიგვზის;  გ. ნიგოზის;  დ. ნიგოზ

59. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
სტუდენტებმა თაროდან ჩამოყრილი წიგნები ------------ .
ა. აიღეს;  ბ.აიღო;   გ. აკრიფა;   დ. აკრიფეს

60. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
გაბრაზებულმა მეეზოვემ აბეზარი ბიჭები ბაღიდან  --------------  .
ა. გამოაგდეს;   ბ. გამოყარეს;   გ. გამოყარა;   დ. გამოაგდო

II    ლექსიკა (10 ქულა)

61. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან იპოვეთ ისეთი, რომელიც  განმარტავს სიტყვას „განზრახვა“:
ა. ოცნება;  ბ. ღრიალი;  გ. რთული საქმე;  დ. ჩანაფიქრი

62. რომელია  სიტყვის „გულისხმიერი“ ანტონიმი ( საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა) : 
ა. ყურადღებიანი;  ბ. ტლანქი;  გ. გულბოროტი;  დ. გულგრილი

63. ჩამოთვლილთაგან რომელი სიტყვაა მიღებული სინონიმების (მსგავსი მნიშვნელობის 
სიტყვების) შეწყვილებით:
ა. წკაპა-წკუპი;   ბ. ბედ-იღბალი;    გ. შავ-თეთრი;  დ. ცოლ-ქმარი

64. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „თვალი ზედ დარჩა“ :
ა. ზედაც არ უყურებდა;  ბ. თვალი გაექცა;   გ. სულ მას უყურებდა;  დ. თვალი ასტკივდა

65. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „აბუჩად აიგდო“:
ა. გაუბრაზდა;  ბ. დასცინა;  გ. ქუდი აუგდო;  დ. აატირა

III  ლოგიკა ( 20 ქულა)

66. იპოვეთ სიტყვა, რომელიც არ უკავშირდება შენობას:
ა. თაღი;  ბ. სარკმელი;   გ. ხნული;   დ. სხვენი

67. იპოვეთ სიტყვა, რომელიც არ უკავშირდება  მცენარეს:
ა. ყლორტი;  ბ. ნაშიერი;   გ. ნაყოფი;   დ. კვირტი

68.  იპოვეთ წვილები, რომელთა შორის არსებობს მიმართება: მთლიანი - ნაწილი
ა. აყვავებული -  ველი;  ბ. წვიმა - თოვლი  გ. ღერო - ფოთოლი;  დ. ფარა - ცხვარი;   

69. იპოვეთ წვილები, რომელთა შორის არსებობს მიმართება: მიზეზი-შედეგი
ა. კარგი - ცუდი ;  ბ. ბურთი - თამაში;   გ. სიკეთე - დახმარება;  დ. შავი - ფანქარი

70. იპოვეთ მოცემული წყვილის ანალოგიური წყვილი:  წვეთი - ოკეანე
ა. თარო - წიგნები;   ბ. მილიმეტრი - კილომეტრი;  გ. ტყე - ველი;  დ. ძროხა  - მენახირე 
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IV  წაკითხულის გააზრება (30 ქულა)  
წაიკითხეთ სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკი „ენით დაკოდილი“ (ადაპტირებული 
ტექსტი) და  უპასუხეთ შეკითხვებს:

   

ერთი კაცი და ერთი დათვი დაძმობილდნენ. ერთხელაც, მიიწვია კაცმა დათვი და 
მოალხენინა. გამოთხოვებისას კაცმა აკოცა ძმობილს და ცოლსაც აკოცნინა   დათვისთვის.
ქალს დათვის სიმყრალე ეცა, გადააფურთხა და თქვა:
- პირმყრალ სტუმარს ვერ ვეწყობიო!
წავიდა დათვი.
შემდეგ კაცი ეწვია დათვს და თან ცული წაიღო, გზად ხეს მოვჭრი და წამოვიღებო!
დათვმა დაიჟინა:
- თავზე ერთი ცული დამკარო!
კაცმა უარი უთხრა. დათვი არ მოეშვა. კაცმაც დაჰკრა ცული და თავი გაუტეხა. დათვი ტყეში 
წავიდა და კაცი შინ წამოვიდა.
მეორე თვეს კვლავ შეხვდნენ: დათვს თავი გამთელებოდა.
დათვმა უთხრა:
- ძმაო, შენი ცულით გაპობილი თავი გამიმთელდა, მაგრამ შენი ცოლის ენით გაპობილი გული 
- არაო.
 

71. რა უძღოდა დათვის სახლში მოპატიჟებას?
ა. დათვმა აიძულა კაცი, სახლში დაეპატიჟებინა;  ბ. კაცმა დათვი დაინახა თუ არა, სახლში 
მოიპატიჟა;   გ. კაცი დათვთან ნაჩხუბარი იყო და ეგონა, დაპატიჟებით შემოირიგებდა;  დ. 
კაცი და დათვი დამეგობრდნენ.

72. როგორ გამოხატა კაცმა გულითადი დამოკიდებულება დათვის მიმართ?
ა.   კაცმა დათვი სახლამდე მიაცილა;    ბ.  გამოთხოვებისას კაცმა აკოცა ძმობილს და ცოლსაც 
აკოცნინა;   გ. კაცმა დათვს  სამახსოვრო საჩუქარი უბოძა. დ. კაცი შეპირდა, რომ ყოველ თვე 
დაპატიჟებდა სახლში.

73. როგორ მოიქცა კაცის ცოლი?
ა. ქალმა დათვი სიამოვნებით გადაკოცნა;  ბ. ქალმა, გადააფურთხა და თქვა, პირმყრალ 
სტუმარს ვერ ვეწყობიო;   გ. ქალი დათვს საერთოდ არ მიეკარა;  დ. ქალმა დათვს სილა გააწნა.  

74. რატომ ჰქონდა თან ცული დათვთან სტუმრად მისულ კაცს?
ა. დათვი თუ  დაესხმებოდა, თავს დაიცავდა;  ბ. დათვთან მისვლამდე  ხის მოჭრასა და შეშის 
დაპობას აპირებდა; გ. უკანა გზაზე ტყეში ხის მოჭრას აპირებდა;  დ. ეზოში შეშას ჩეხდა და 
უბრალოს, გზად გაჰყვა.

75. რა სთხოვა მასპინძელმა დათვმა კაცს განშორებისას?
ა. ცული თავში დამკარიო;  ბ. აღარასდროს გადამკოცნოო;  გ. შენს ცოლს საყვედური 
გადაეციო;  დ. არაფერი უთხოვია, უხმოდ დაშორდა.

76. რა რეაქცია ჰქონდა კაცს დათვის უცნაურ თხოვნაზე?
ა. სიამოვნებით შეუსრულა თხოვნა;   ბ. ჯერ უარი უთხრა, მაგრამ ბოლოს შეუსრულა თხოვნა;  
გ. კატეგორიული უარი განუცხადა თხოვნის შესრულებაზე; დ. შეშინებულმა სახლისკენ 
მოკურცხლა.

77. რა დაუპირისპირა ერთმანეთს დათვმა კაცთან ბოლო შეხვედრისას?
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ა. მრისხანება და პატიება;  ბ. ბოროტება და სიკეთე;  გ. წყენა და სიამოვნება;  დ. 
გამრთელებული თავი და ენით გატეხილი გული.

78. ტექსტში გამოყენებული რომელი ფრაზა გადმოგვცემს იგავ-არაკის მთავარ აზრს?
ა. „ერთი კაცი და ერთი დათვი დაძმობილდნენ“;
ბ. „შემდეგ კაცი ეწვია დათვს და თან ცული წაიღო, გზად ხეს მოვჭრი და წამოვიღებო!“
გ. შენი ცულით გაპობილი თავი გამიმთელდა, მაგრამ შენი ცოლის ენით გაპობილი გული - 
არაო;
დ. „დათვი არ მოეშვა. კაცმაც დაჰკრა ცული და თავი გაუტეხა. დათვი ტყეში წავიდა და კაცი 
შინ წამოვიდა“.

79. ალეგორიის, როგორც მხატვრული საშუალების, რომელ ნიშანს ვხვდებით ტექსტში?
ა. ავტორი პერსონაჟებს თანაგრძნობით ხატავს;  ბ. ავტორი გონიერებას ქადაგებს;  გ. ავტორი არა 
პირდაპირ, არამედ გადატანით მიგვანიშნებს სათქმელზე;   დ.  ავტორი ერთმანეთს 
უპირისპირებს გონიერებასა და უგუნურებას.

80. რომელი ანდაზა გამოხატავს იგავ-არაკის მორალს?
ა. რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო;
ბ. ზოგჯერ სიტყვა მახვილზე მეტად მჭრელიაო;
გ.  სახელის გატეხვას თავის გატეხვა სჯობიაო;

  დ. მელამ მოწმედ თავისი კუდი მოიყვანაო.
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მე-5   კლასი
IV. ენის სამყარო (40 ქულა)

81. რომელი ბრუნვის ფორმაა „ნიგვზით“:
ა. მიცემითი;  ბ. ნათესაობითი;  გ. მოქმედებითი;  დ. ვითარებითი

82. რომელ ბრუნვაშია სიტყვა  „ირაკლი“:
„ ირაკლი, მირჩიე, ვის მივმართო დახმარებისთის?!“
ა. სახელობითი;  ბ. წოდებითი; გ. ვითარებითი;  ბ. მოთხრობითი;  

83. რომელია სიტყვის „მეგობრობა“ ფუძე:
ა. მეგობრობ;  ბ. მეგობარ;  გ. მეგობარი;  დ. მეგობრობა

84. „სამართალ“ ფუძეა სიტყვისა:
ა. სასამართლო;  ბ. მოსამართლე;  გ. სამართალი;  დ. სამართლიანობა

85. თანხმოვანფუძიანი სიტყვაა:
ა. ჩაის;   გ. მახეს;  გ. კენგურუმ;  დ. ბალიშის

86. თანხმოვანფუძიანი სიტყვა არ არის:
ა. ჟიური  ბ. ნესვი;  გ. ფეტვი; დ. კერძი;

87. ფუძეკუმშვადი სიტყვაა :
ა. კაცი;  ბ.ირემი;  გ. ბავშვი;  დ. ცული

88. ფუძეკვეცადი სიტყვაა :
ა. დედოფალა;  ბ. დათუნია;  გ. თაგუნა;  დ. შრომა  

89. რომელი სიტყვაა ფუძეუკვეცელი:
ა. მთვარე;  ბ. ლობიო;  გ. რაფა;  დ. კოვზი

90. რომელი გვარია ფუძეკუმშვადი:
ა. მაჩაბელი;  ბ. ხარანაული;  გ. გოგოლაური;  დ. ფირცხელანი

91. რომელი გვარია ფუძეკვეცადი:
ა. ჯანჯღავა;  ბ. გულუა;  გ. ალანია;  დ. ფრუიძე

92.  არასწორი დაწერილობაა:
ა. მ. მრევლიშვილი;  გ. დ. აღმაშენებელი;  ბ. ლ. ცუცქირიძე;   დ. რ. ინანიშვილი

93. კუმშვად-კვეცადი სახელებია:
ა. ტაძარი, წყალი, მინდორი;   ბ. მთა, კალთა, ტბა;  გ. პეპელა, ტომარა, ბეგარა;   დ. ირემი, 
ქათამი, კალამი 

94. მართებული ფორმაა:
ბ. ათას ორას ოცდა ხუთი;   ბ. ათას ორას ოცდახუთი;   გ. ათასორას ოცდახუთი;    დ. ათას 
ორასოცდახუთი;   

95. მართებული ფორმა მიცებით ბრუნვაში არის:
ა. V-ს;  ბ. მე-V-ს;  გ. მე-V-ის;  დ. მე-V-ეს

96. მართებული ფორმაა:
ა. სანტიმეტრნახევარი;  ბ. სანტიმეტრ, ნახევარი;  გ. სანტიმეტრ - ნახევარი; 
 დ. სანტიმეტრ  ნახევარი;  

97. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა.თავ-ქუდ-მოგლეჯილი; ბ.თავქუდ-მოგლეჯილი; გ. თავ ქუდ მოგლეჯილი; 
 დ. თავქუდმოგლეჯილი  

98. შეარჩიეთ სწორი ფორმის ზმნა:
მე წინასწარ ------------  დედას ჩემი გეგმების შესახებ.
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ა. უთხარი;  ბ. უთხრეს;  გ. ვუთხარი;  დ. უთხრა

99. რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელია გამოყენებული წინადადებაში:
ეს ახალი საწერი მაგიდა ერთი კვირის წინ შევიძინეთ.
ა. პირის ნაცვალსახელი;  ბ. ჩვენებითი ნაცვალსახელი;  გ. განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი; 
დ. კუთვნილებითი ნაცვალსახელი;  

100. რომელი ბრუნვის თანდებულია გამოყენებული ხაზგასმულ სიტყვაში:
ბებია შვილიშვილებისთვის უგემრიელეს დესერტს ამზადებდა.  

ა.მიცემითი ბრუნვის თანდებული; ბ.სახელობითი ბრუნვის თანდებული; გ. ვითარებითი 
ბრუნვის თანდებული;  დ. ნათესაობითი ბრუნვის თანდებული;

    
II    ლექსიკა (10 ქულა)

101. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან იპოვეთ ისეთი, რომელიც განმარტავს სიტყვას 
„ფუქსავატი“:
ა. ბინძური;  ბ. უსაქმური;  გ. სუსტი;  დ. ბილწი

102. ჩამოთვლილი სიტყვებიდან იპოვეთ ისეთი, რომელიც  განმარტავს სიტყვას 
„კუდაბზიკა“:
ა. კუდიანი;  ბ. მატყუარა;  გ. ზარმაცი;  დ. თავმომწონე

103.  რომელია ანტონიმური წყვილი?
ა.შვება - ლხენა;  ბ. აღელვება - აფორიაქება;  გ. სიყვარული - სიძულვილი;  დ. მოგონება - 
გახსენება

104. რომელია  ფრაზის „პირი დააღო“ სინონიმური შესატყვისი :
ა. შეწუხდა;  ბ. ეწყინა;   გ. ატირდა;  დ. გაუკვირდა

105. ჩამოთვლილთაგან რომელი სიტყვაა მიღებული სინონიმების შეწყვილებით:
ა. აყალ-მაყალი;   ბ. ძალ-ღონე;    გ. და-ძმა;  დ. მთა-ბარი

III  ლოგიკა ( 20 ქულა)

106. ჩამოთვლილთაგან რომელია ჩამოთვლილი სახელების - ლიმონი, მანდარინი, 
ფორთოხალი,  გრეიფრუტი -  გამაერთიანებელი სიტყვა:
ა. ბოსტნეული;  ბ. ტკბილეული;   გ. ბუნების მოვლენები;   დ. ციტრუსი

107. ჩამოთვლილთაგან რომელი სიტყვაა ზედმეტი:
ა. განთიადი;  ბ. გარიჟრაჟი;  გ.მწუხრი;  დ. ცისკარი

108. იპოვეთ მოცემული წყვილის ანალოგიური წყვილი:  ცხვარი - ფარა
ა. ფრინველი - გაფრენა;  ბ. ცხენი  - მხედარი;  გ. რთველი - ყურძენი;  დ. ძროხა - ნახირი

109. იპოვეთ წვილები, რომელთა შორის არსებობს მიმართება: მთლიანი - ნაწილი
ა. მატყუარა - ცბიერი;  ბ. ტბა - ბაზალეთი;  გ. ტყე - ხე;   დ. მხიარული - მოწყენილი;  

110. იპოვეთ წვილები, რომელთა შორის არსებობს მიმართება: მიზეზი-შედეგი
ა. ჩართვა - გამორთვა;   ბ. ჩხუბი - ტრავმა;  გ. წიგნი - რვეული;  დ. სკოლა - მშობელი
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IV  წაკითხულის გააზრება (30 ქულა)  
წაიკითხეთ სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკი  „უსამართლო შირვან 
შაჰი“(ადაპტირებული ტექსტი) და უპასუხეთ დასმულ შეკითხვებს:

 
შირვანს ერთი უსამართლო და სასტიკი შაჰი მართავდა. სადაც მოჩივარს ნახავდა, მაშინვე 
თავიდან იშორებდა. ასე აოხრდა მთელი მისი სამეფო.
ერთ დღეს ერთი მოჩივრის მოკვლა ბრძანა,  კაცმა თავი იმართლა:
- მე მოსაკლავი კაცი არ ვარ, რადგან ყველა ფრინველისა და ცხოველის ენა ვიცი.
მეფეს მოეწონა იგი და აღარ მოკლა, ეგონა, კაცი მართალს ამბობდა, ვეზირს მიაბარა და 
უბრძანა: ამისგან შენ ისწავლე და მერე მე მასწავლეო!
ვეზირი მიხვდა, კაცმა სიცოცხლის გადასარჩენად რომ მოიფიქრა ენების ცოდნა და გაუშვა.
გავიდა დრო. ერთ ღამეს შაჰი ნადიმობდა. გაღმა მხრიდან ორი ჭოტის ხმა ისმოდა. მეფეს  „კაცი  
იგი მოენე“  მოაგონდა და ვეზირს ჰკითხა:
- ისწავლე იმ კაცისგან ფრინველთა ენა?
- ვისწავლე - უპასუხა ვეზირმა.
- რას ამბობენ ჭოტები? - დაინტერესდა შაჰი.
- ერთს ქალიშვილი ჰყავს, მეორე ვაჟისთვის სთხოვს, ქალის პატრონი ეუბნება: თუ ჩემს ქალს 
შვიდ ნასოფლარს არ მოართმევ, პატარძალს არ გაჩვენებო.
ვაჟის მამა კი  პასუხობს:
- შენს ქალიშვილს რომ შვიდასი ნასოფლარი მოვართვა, დანარჩენი ექვსი შვილის საცოლეებს 
რა მივცეო?
რას დარდობ და დაღონებულხარ, თუ შირვან შაჰმა დიდხანს იცოცხლა, კიდევ ბევრს 
ააოხრებსო.
შაჰს ძალინ ეწყინა:
- ასეთი უსამართლო ვარ? - იკითხა მან.
-  ჭოტები ამას ამბობენ - უპასუხა ვეზირმა.
ამ დღის შემდეგ შაჰი მოწყალე გახდა.

111. რამ ააოხრა შირვანის სამეფო?
ა. მტრის შემოსევებმა; ბ. შაჰის უმოწყალობამ;  გ. შინაურმა შფოთმა - აშლილობამ;  დ. 
ვეზირთა აჯანყებამ.

112. რამ გადაარჩინა სიკვდილს მომჩივანი კაცი ?
ა. ფრინველთა და მხეცთა ენის ცოდნამ;  ბ. მოსწრებულად ნათქვამმა სიტყვამ; გ. გაქცევამ;  დ. 
ტყუილმა, თითქოს ფრინველთა და მხეცთა ენა იცოდა. 

113. ვეზირი შირვანის შაჰს უყვება, თითქოს,  ჭოტების საუბარზე - „შენს ქალიშვილს რომ 
შვიდასი ნასოფლარი მოვართვა, დანარჩენი ექვსი შვილის საცოლეებს რა მივცეო?

რას დარდობ და დაღონებულხარ, თუ შირვან შაჰმა დიდხანს იცოცხლა, კიდევ ბევრს 
ააოხრებსო.“ -  როგორ გამოიყურება,  ვეზირის აზრით, შირვანის მომავალი: 

ა. სრულიად უიმედო და გაპარტახებული;  ბ. იკვეთება საიმედო ცვლილებები;  გ. სახალხო 
აჯანყება დაიწყება; დ. ქვეყანას გარეშე მტერი დაეპატრონება.

114. რა უწოდა ავტორმა ფრინველთა და ცხოველთა ენის „მცოდნე“ კაცს?
ა. გულთმისანი კაცი; ბ. ცრუ და ორპირი კაცი;  გ. კაცი იგი მოენე;  დ. ცრუ კაცი.
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115. რა ბედი ეწია ფრინველთა და ცხოველთა ენის „მცოდნე“ კაცს?
ა. შირვან შაჰის მსხვერპლი აღმოჩნდა;  ბ. სამეფოდან გააძევეს;  გ. ბაზიერთუხუცესად  
(სანადირო უწყების უფროსი) დანიშნეს; დ. ვეზირმა, რომელმაც ოინს მიუხვდა, მაშინვე 
გაუშვა.

116. რა პირობა წაუყენა ქალის მამამ ვაჟის მამას, ქალი რომ 
მიეთხოვებინა?
ა.  ქალისთვის ერთგულება უნდა შეეფიცა;  ბ. ქალისთვის შვიდი ნასოფლარი უნდა მიერთმია;  
გ. ქალის გულის მოსაგებად მეტოქეს უნდა შებრძოლებოდა;  დ. ქორწინებამდე ვაჟს ქალი არ 
უნდა დაენახა.

117. რამ შეასრულა გადამწყვეტი როლი შირვან შაჰის შეცვლაში?
ა. სისხლისღვრა მობეზრდა;  ბ. გარეშე მტრის გამოჩენამ;  გ. ირიბად მხილებამ;  დ. სახალხო 
აჯანყების შიშმა.

118. რა არის მოცემული იგავ-არაკის მთავარი სათქმელი?
ა. შირვან შაჰის მსგავს უსამართლო კაცს უცილო სიკვდილი მოელის;  ბ. კაცს ირიბად, 
შეფარვით, მხილება უფრო დააფიქრებს საკუთარ საქციელზე;   გ. დამნაშავეს პირდაპირ, 
უხეშად უნდა მიუთითო უსამართლო ქმედებაზე;   დ. სისხლისმსმელ მმართველს თავისივე 
ხალხი აგებინებს პასუხს.

119.  რატომაა „უსამართლო შირვან შაჰი“ იგავ-არაკი?
ა. იგი მცირე ზომის მოთხრობაა, რომელიც გარკვეულ სიბრძნეს ქადაგებს; 
 ბ. იგი ვრცელი მოთხრობაა, რომელშიც გადმოცემულია პერსონაჟების მოქმედება; 
 გ. მასში დაპირისპირებულია გონიერება და უგუნურება;
დ. იგი მოგვითხრობს, როგორ იქცევა ადამიანი გარემოების მსხვერპლად.

120. რომელი გამონათქვამი შეესაბამება იგავ-არაკის სათქმელს?
ა.  „რაც შენთვის არ გინდა, იმას ნურც სხვას უზამო.“
ბ. „სწავლის ძირი მწარე არის, კენწეროში გატკბილდების;“
გ. „რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო;
დ. „ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი მოიგონებსა;“
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მე-6    კლასი
V. ენის სამყარო (40 ქულა)

121. რომელია არასწორი დაწერილობა:
ა. ა. სულაკაური;   ბ. გ. რჩეულიშვილი;   მ. მრევლიშვილი;  დ. ვ. გორგასალი

122. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. ნოდარიმ;  ბ. დიმიტრიმ;  გ. ვახტანგიმ;  დ. თამაზიმ

123. რომელი სიტყვაა თანხმოვანფუძიანი:
ა. მხარე;   ბ. სამყარო;  გ.სართული;  დ. ტერასა

124. რომელი სიტყვა არ არის თანხმოვანფუძიანი:
ა.მსხალი;  ბ. ვაშლი;  გ. ფეტვი;  დ. ჟიური

125. კუმშვად-კვეცადი სახელია:
ა. ღელე;  ბ. მოყვარე;  გ. ფარვანა;  ბ. მათარა

126. კუმშვად-კვეცადი სახელი არ არის:
ა. ფერმა;   ბ. ქვეყანა;  გ. პეპელა;  დ. ტომარა

127. რომელი სიტყვაა ფუძეკუმშვადი:
ა. ცაცხვი; ბ. თამაში;  გ. ფანქარი;    დ. ქარქაში

128. რომელი სიტყვაა ფუძეკვეცადი:
ა. ჭიანჭველა;   ბ. ტოროლა;  გ. დროშა;  დ. კოდალა 

129. რომელი სიტყვაა ფუძეუკვეცელი:
ა. ზღვა;  ბ. მთა;  გ. ია;  დ. კალია;

130. ფუძეკუმშვადი გვარია:
ა. მჭედლიანი;  ბ. წერეთელი;  გ. გოგრიჭიანი;  დ. გვიდიანი

131. ფუძეკვეცადი გვარია:
ა. როგავა;  ბ. ბაქრაძე;  გ. გულუა;  დ. ფაჩულია

132. რომელია მართებული ფორმა:
ა. მე-8- მ;   ბ.  მე-8-ემ;  გ. 8-ემ;  დ. 8-მ  

133. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. დედაშვილი;  ბ. დედა  შვილობა;  გ. დედაშვილობა;  დ. დედა-შვილობა

134. ვითარებითი (ძირეული) ზედსართავი სახელია: 
ა.  ცხენიანი;  ბ. მოკლე; გ. ჩვენებური;  დ. ჭკვიანი  

135. მიმართებითი (წარმოქმნილი) ზედსართავი სახელია:
ა. გძელი;  ბ. მოწითალო;  გ. გუშინდელი;  დ. უტკბესი

136. რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელია ხაზგასმული სიტყვა:
ეგ პერანგი არ უხდება ლურჯ პიჯაკს;
ა. პირის ნაცვალსახელი;  ბ. კუთვნილებითი ნაცვალსახელი;  გ. განსაზღვრებითი 
ნაცვალსახელი;  დ. ჩვენებითი ნაცვალსახელი;   

137. რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელია ხაზგასმული სიტყვა:
მათმა მშობლებმა დიდი მსხვერპლი გაიღეს შვილებისთვის სრულფასოვანი ცოდნის 
მისაცემად.
ა. კუთვნილებითი ნაცვალსახელი;  ბ. ჩვენებითი ნაცვალსახელი;  გ. კითხვითი 
ნაცვალსახელი;  დ. პირის ნაცვალსახელი
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138. რომელ ბრუნვაშია „მე“ ნაცვალსახელი წინადადებაში:
მე საერთოდ არ მოველოდი სიტუაციის ამგვარ განვითარებას!
ა. სახელობით ბრუნვაში;  ბ. ნათესაობით ბრუნვაში;  გ. მოთხრობით ბრუნვაში;  დ. მიცემით 
ბრუნვაში

139.  შეარჩიეთ მართებული ფორმა: 
---------------   გვეწვევიან დღეს სადილზე? - ჩვენი მონატრებული შვილიშვილები.
ა.  ვინები;    ბ. ვინ;    გ. რეები;    დ. რა

140. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ყოველ დღე ერთსა და  -------------    ვუმეორებ ნესტანს, რომ მოცემული პირობა არ 
დაავიწყდეს.
ა.  იგივე;   ბ. იმავე;    გ.  იგივეს;    დ.  იმავეს

II.    სიტყვაკაზმული ქართული (20 ქულა)

141. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული:  „ამ დროს მინასავით უძრავ  ლურჯ 
ჰაერში შემოვიდა ხარირები.“

ა. შედარება;      ბ. გამეორება;      გ.  მეტაფორა;  დ. ეპითეტი;       
142. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ირემმა სიფრიფანა, მოხრილი ფოთოლი 

ფრთხილად დასუნა.“
ა.  მეტაფორა;   ბ.  ჰიპერბოლა;  გ. ეპითეტი;      დ.  შედარება.

143. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „მუხას აბრაზებდა ფოთლის გაუგონარი 
სიმტკიცე“.
ა. შედარება;      ბ. გაპიროვნება;      გ. კონტრასტი;       დ.  მეტაფორა.

144. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „მუხის სქელი, გალაქული ფოთლები 
ძირს იყვნენ დაფენილნი“.
ა.  ეპითეტი;   ბ. გაპიროვნება;    გ.  ჰიპერბოლა;    დ.  შედარება

145. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ნეტავ, ვის ელის, არ ურჩევნია, 
თავისიანების გვერდით იყოს?“
ა. შედარება;  ბ. რიტორიკული შეკითხვა;   გ. რიტორიკული მიმართვა;  დ. ეპითეტი

IV.    ლექსიკა (10 ქულა)

146. რომელ წინადადებაში გამოიყენება სიტყვათა მყარი შეხამება ( ფრაზეოლოგიზმი):
ა. ზურაბმა ეს ამბავი საბაბად გამოიყენა;
ბ. ზურაბმა ამ ამბავს ყურადრება არ მიაქცია;
გ. ზურაბი პრობლემის გადაწყვეტაზე დაფიქრდა; 
დ. ზურაბმა ეს ამბავი თითზე დაიხვია.

147. რომელ წინადადებაში  გამოიყენება სიტყვათა მყარი შეხამება ( ფრაზეოლოგიზმი):
ა. ზარმაცი კაცი ქვას ხელში არ იღებდა, არ დავიღალოო.;
ბ. თამარი ჯიუტობდა - ქვას აგდებდა და თავს უშვერდა;
გ. პაპაჩემი ქვასა და აგურს ერთმანეთზე ალაგებდა;
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დ. ყურადღებიანი მშენებელი ქვის სიმკვრივეს ამოწმებდა.

148. იპოვეთ სინონიმური წყვილი:  
ა. სახსარი - მუხლი;  ბ. ხარი - კამეჩი;  გ. დღე - ღამე;   დ. ჟამი - დრო 

149.  რომელ წინადადებაში გამოიყენება ანტონიმები?
ა.  „ოჯახის უფროსის გადაწყვეტილება იყო მიზეზი სავალალო შედეგისა“;
ბ.  „შვილის დაბადებით განცდილი ბედნიერება ტომს მეორე წუთში უბედურებად შეეცვალა“;
გ. „ზედმეტი თავდაჯერებულობა ამპარტავნებას იწვევს“;
დ. „ქალმა შვილის დაბრუნება განიზრახა“.

150. რომელი სიტყვაა ბარბარიზმი?
ა. სანთებელა;  ბ. სამზარეულო;  გ. ზალა;  დ. ასანთი;

V. წაკითხულის გააზრება (30 ქულა)  

ყურადღებით წაიკითხეთ ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა „ია“ და უპასუხეთ შეკითხვებს:

უღრანს ტყეში მოსული ვარ... მანამ ცოცხალი ვარ, ჩემის სილამაზით დავატკბობ ტყეს, ბალახს 
და იმ გაღმიდამ გამომცქერალს გულხავსიანს კლდესა, სუნელებას მივაფრქვევ არე-მარეს. 
ყველას ვუყვარვარ: აგერ იმ დამპალს ყუნწს თვალი სულ ჩემსკენ უჭირავს. მიცინის ხოლმე, 
უნდა ჩემთან მოვიდეს, - მაკოცოს, მაგრამ არ შეუძლიან, მხოლოდ შორიდამ გამიცინებს, 
გაიღიმება საცოდავი, თუმცა უშნოდ, მაგრამ გულკეთილობა-კი დიდი გადაეფინება ხოლმე 
პირზედ.

განა მარტო იმას უხარიან ჩემი სიცოცხლე? წვერხმელი ხეებიც მე დამხარიან ზევიდამ, 
თვითონ თავშიშველნი, ტოტებს მე მაფარებენ: ჩვენს იას არ შეგვიცივდეს, ან არაფერმა არ 
აწყინოსო. პირდაპირ შხაპუნა წვიმას არ უშვებენ ჩემამდის: წვიმას შეუძლიან ერთბაშად 
ჩამომაცალოს ფოთლები. უფოთლებოდ ყოფნა და სიკვდილი ჩემთვის ერთია.

არა, ხეები: არყი, წიფელი, თხილი, თამელი, დუდგულა გარშემო მეხვევიან და მყარაულობენ, 
წვიმის ნამს ინახავენ ტოტებით, ფოთლებით და მერე ნელნელა მამცვრევენ პირზედ თითო-
ოროლ ნამობით, პირსა მბანენ. მე ყელს მოვიღერებ და ვინატრებ, ნეტა სიმღერა შემეძლოს, 
ნეტავი დამბადებელს ჩემთვის ნიჭი მოეცა, რომ მექო მაღლა ცა და ღრუბელი, მზე, ეს ჩემი 
მფარველი ხეები, ეს მთები, ის ჭალები და ღაბუა ჩიტები, რომელნიც ხმელს, ყვითელს 
ფოთლებში წითლის და მწვანის ფრთა-ბუმბულით ჩემს წინ დაგოგვენ და ხანდახან 
შემომჭიკჭიკებენ პირში, მათამაშებენ, უხარიანთ ჩემი სიცოცხლე.

ჩემი ერთის თვის სიცოცხლე სხვის ოცდაოთხის თვის სიცოცხლეს სჯობია, მაგრამ დიდხანს 
სიცოცხლეს კი დანატრებული ვარ. დილას ერთმა “წიფლის-ჩიტამ” ჩემს ახლოს იგალობა, 
ლამაზი რამ იყო, - ყელწითელი, ღაბუა; იმასაც ჩემსავით თავი მოსწონდა, იხედებოდა 
გულზედ და მხრებზედ; ყველას მოსწონს თავი, ყველას უხარიან სიცოცხლე, ყველას უყვარს 
ბუნება. 

გუშინ ცამ იჭექა. ჭექა-ქუხილი ჩვენ არ გვაშინებს: ქუხილი წვიმის მომასწავებელია და წვიმა 
ხომ ძუძუს გვაწოვებს დედამიწის გულზე. მზე - მამაა, ზევიდამ დაგვყურებს და გვეალერსება, 
თვალ-ყურს გვადევნებს. წვიმის მოსვლა მცენარეთ უხარიანთ, - უხარიანთ, ყელამდის 
სიხარულით მოიყარნენ; ეხლა ისინი ახალ კაბებს და ქათიბებს ჩაიცმენ.

აი ეს ორი დღეა, რაც ჩემი დობილი სასუტელაც ამოჩნდა; უხარიან, უხარიან საცოდავს, სულ 
თავს იქნევს დაბლა და მაღლა, უკრავს თავს დედამიწას, მზის სინათლეს, მეჩურჩულება, 
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ზღაპრებს მიამბობს სიცოცხლეზე, სიყვარულზე; ხანდახან კიდეც გაიკასკასებს, გადმამეხვევა 
და მაკოცებს. გუშინ დილით მე და ჩემმა დობილმა ორივემ ვიტირეთ.

რა შეუბრალებელია კაცი?! რასაც კი დაინახავს, უნდა რომ თავის სასარგებლოდ მოიხმაროს. 
ალბათ ვერ აფასებს ჩვენს სილამაზეს! ჩვენ წინ კაცმა გამოიარა, ცალს მხარზედ ცული ედო, 
მეორეზედ თოფი ეკიდა. მიადგა ერთს მშვენიერს ტოტგადართხმულს წიფელს, დაუშინა 
ცული და წააქცია. საბრალო, როდესაც წაიქცა, დაიკვნესა. ჩვენს იქით გუგულის-კაბა 
ამოსულიყო და ჯერ ხმელს, ჩამოსულს ფოთოლს არ ამოსცილებოდა. როდესაც ხე წაიქცა, 
გადიყრეინა ზევიდამ ფოთლები და წითლად გამობჭყვინდა, ცრემლები დასხმოდა 
ჩაღრმავებულს გულში.

შუადღის დროს დაღალულ-დაქანცული ქედანი მოვიდა და დაჯდა ჩვენს წინ თელის ტოტზე 
და დაიწყო ღუღუნი. უხაროდა იმასაც გაზაფხულის მოსვლა და ის, რომ მშვიდობით ნახა 
კიდევნაცნობი ადგილი. უცებ თოფი გავარდა, ქედანმა ხმა გაკმინდა, ჯერ ფეხით ჩამოეკიდა 
ტოტზე, მემრე ძირს ჩამოვარდა, ჩემს წინ დაეცა. სისხლი წამოუვიდა ნისკარტიდამ და 
თვალები დახუჭა; გადმონადენი სისხლი წვეთ-წვეთად დაეტყო ფოთლებზე. მე და 
სასუტელას კანკალი მოგვივიდა... მე გარკვევით არაფერი მესმის, მხოლოდ რაღაც ბუბუნი, 
გრიალი, ბუნდი ჟრიამული მოდის ჩემამდის.

151. როგორ უღიმის იას დამპალი ყუნჭი (კუნძი)?

ა. საცოდავად   ბ. თითქოს შენატროდეს;  გ. უშნოდ, მაგრამ კეთილად;  დ. ისე, როგორც შეუძლია

152. რატომ არ უშვებენ წვერხმელი ხეები წვიმას იამდე? 
ა. ნიაღვარმა რომ არ ჩარეცხოს;  ბ. გუბემ რომ არ დაფაროს;  გ. ფესვები რომ არ დაულპეს;                                 
დ. ფოთლები რომ არ დასცვივდეს.

153. რისთვის სჭირდება იას სიმღერა?
ა. განცდის გამოხატვისთვის;  ბ. თავმოწონებისთვის; გ. ნაღვლიანი გულის მოსაოხებლად;                              
დ. ქვეყნიერებისთვის ხმის მისაწვდენად

154. როგორ აფასებს ია საკუთარ სიცოცხლეს? 
ა. უდარდელი და უზრუნველი სიცოცხლე აქვს;  ბ. მუდამ სევდიანი და უბედურია;    გ. 
სიცოცხლეში მარტოობა სტანჯავს;    დ. მისი ერთი თვის სიცოცხლე სხვის ოცდაოთხი თვისას 
სჯობს.

155. ვინ არღვევს ბუნების სიმყუდროვეს?
ა. სტიქია;  ბ. ზოგიერთი მცენარე;    გ. ადამიანი;   დ.  ზოგიერთი ცხოველი

156. ია, როდესაც წიფლის მოჭრას იხსენებს, ამბობს: „როდესაც ხე წაიქცა, გადიყრეინა 
ზევიდამ ფოთლები და წითლად გამობჭყვინდა, ცრემლები დასხმოდა ჩაღრმავებულს 
გულში“.
როგორ აღიქვამს ია ხის მოჭრას?

ა.  როგორც სასეირო, სამხიარულო ამბავს; ბ.  როგორც ძალიან ნაცნობ განცდას; გ.  როგორც 
ტყის დაღუპვას;  დ.  როგორც ადამიანის სიკვდილს

157. ადამიანის რომელ ნაკლს ამხელს, წარმოაჩენს,  ია? 
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ა. ღორმუცელობას;  ბ. ამპარტავნებას  გ. გულგრილობას, შეუბრალებლობას; დ. 
უდარდელობას, უმოქმედობას

158. იის აზრით, რითია გამოწვეული კაცის ასეთი საქციელი?
ა.  ყველაფრის მიმართ მომხმარებლური დამოკიდებით;  ბ. მთელ სამყაროზე გაბოროტებით;  
გ. შურისძიების წყურვილით;   დ.  უსაქმურობით.

159. რას შეხარის ავტორი (იის პირით)?
ა. ადამიანის დამოკიდებულებას ბუნების მიმართ;  ბ. ბუნების მუდმივი განახლების უნარს;  
გ. ბუნების მშვენიერებასა და ჰარმონიას;  დ. ბუნების ამოუცნობ ხასიათს.

160. რომელი მხატვრული ხერხის გამოყენებით გამოხატა ავტორმა თავისი სათქმელი?
ა. მეტაფორით;
 ბ. ჰიპერბოლით;
 გ. შედარებით;
დ. გაპიროვნებით.
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მე-7    კლასი
VI. ენის სამყარო (40 ქულა)

161. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
-----------  ოჯახი საცხოვრებლად სოფელში გადავიდა.
ა. ხუცესის;  ბ. ხუცის;  გ. ხუცესს;  დ. ხუცით

162. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
---------, გთხოვ, არ დაგავიწყდეს, შესრულებილი დავალება დღესვე გადმოგზავნე ჩემს 
ელექტრონულ მისამართზე.!
ა. გაბაშვილი;            ბ.  გაბაშვილოვ          გ. გაბაშვილო;          დ. გაბაშვილ

163. კუმშვად-კვეცადი სახელია:
ა. სახლი;  ბ. კალამი;  გ. კალთა ;  დ.  ტომარა

164. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. დიმიტრიმ;  ბ. ბაქარიმ  გ. ზვიადიმ;  დ. თამაზიმ

165. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. კურდღელათ;  ბ. კურდღლათ;  გ. კურდღლად;  დ. კურდღელად

166. უკვეცელი ხმოვანფუძიანი სახელია:
ა. მოყვარე;  ბ. ტირე;  გ. კიბე;  დ. ღელე

167. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. ექიმი ბერიძის;   ბ. ექიმ ბერიძის;   ექიმი ბერიძეს;  დ. ექიმო ბერიძევ

168.  შეარჩიეთ მართებული ფორმა: 
ბებიამ საჩუქრად -----------  თავსაფრები ჩამოგვიტანა.
ა.  ჭრელ-ჭრელი;  ბ. ჭრელჭელი;  გ. ჭრელ  ჭრელი;  დ. ჭრელ, ჭრელი

169. რომელია მართებული ფორმა:
ა. და-ძმობა; ბ. და  ძმობა;  გ. და, ძმობა;  დ. დაძმომა

170. რომელია არასწორი დაწერილობა:
ა.  ო. იოსელიანი;    ბ. ა. სულაკაური;    გ.  გ. ბრწყინვალე;   დ.  გ. ჩოხელი

171. ჩასვით  სწორი ფორმით:
გიორგი -------------   გარდაცვალების შემდეგ საქართველოში მეფობა გაუქმდა.
ა.  XII-ეს;  ბ. XII-ის;  გ. XII - ს;     დ. მე - XII - ს

172. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
მოსწავლეებმა  -----------  შესრულებული სავარჯიშოები „დავალების ველში“ 
ატვირთეს.
ა.  თავიაანთი;   ბ. თავისი;    გ.  მის;    დ.  თავიანთი

173. ვითარებითი ზედსართავი სახელებია: 
ა. ქალაქელი, ქუდიანი, ხვალინდელი;  ბ. ბრაზიანი, მინიანი, მტვრიანი;  გ. მწვანე, გრილი, 
მსხვილი;   დ. გაორებული, გაცეცხლებული, აქაფებული

174.  მიმართებითი ზედსართავი სახელია:
ა. თმიანი;  ბ. მოლურჯო;  გ. თეთრი;  დ. ბრტყელი

175. რომელ ბრუნვაშია „მე“ ნაცვალსახელი წინადადებაში:
მე  უფრო გამიჭირდა სამსახურის დაკარგვასთან შეგუება, ვიდრე მამაჩემს.
ა. სახელობით ბრუნვაში;  ბ. ნათესაობით ბრუნვაში;  გ. მოთხრობით ბრუნვაში;  დ. მიცემით 
ბრუნვაში
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176. რომელი ბრუნვის თანდებულია  „შორის“:
ა. სახელობითი;  ბ. მოთხრობითი  გ. მიცემითი  დ. ნათესაობითი

177. ჩასვით ზმნის სწორი ფორმა
მომავალ წელს ეს ახალი ნარგავი უკვე ვაშლებს ............
ა.  მოისხავს;     ბ.  მოისხამს;      გ. მოიბავს;     დ. მოიბამს

178. რომელ ზმნისწინს დაირთავს ზმნის ფორმა „სჯის“
ა. ჩამო;  ბ. წამო;  გ. და;  დ. წა

179. იპოვეთ რიცხვში მონაცვლე ზმნა:
ა. ილექება;  ბ. იხვნება;  გ. კეთდება;  დ. გდია

180. რომელ ზმნაში შეიძლება ზმნისწინის ძველი ფორმის თანამედროვე ფორმით შეცვლა:
ა. აღმობრწყინდა;  ბ. აღუთქვა;  გ.  აღიქვა;  დ. აღწერა

II.    ტექსტის რედაქტირება (6 ქულა) 
   

181. მოცემული 5 წინადადებიდან რომელ სამ მათგანშია დაშვებული მორფილოგიური 
შეცდომები?
1. მე ვარ ადამიანი, რომელიც შეყვარებულია ლიტერატურაზე.  2. ყოველი ჩვენთაგანის 
ნაცნობობა ლიტერატურასთან, ალბათ, ზღაპრებით დაიწყო.  3. მახსოვს, როდესაც პატარა 
ვიყავი,  დედა ჩემს მიმართ  სითბოსა და სინაზეს ძილის წინ ზღაპრების კითხვით გამოხატავდა.  
4 . ჩემი სიცელქის გამო, თაროდან ჩამოგდებულ წიგნებს  აიღებდა, ამოარჩევდა, გადაშლიდა და 
მოქარგული ენით კითხვას დაიწყებდა. 5. თვალებს რომ დავხუჭავ, დღესაც ჩამესმის დედაჩემის 
ხმით აჟღერებული ზღაპრული სამყარო.
 
ა. 1, 3. 5;  ბ. 1, 4, 5 ;  გ. 2, 3, 5;  დ. 2, 3, 4

III.    სიტყვაკაზმული ქართული (20 ქულა)

182. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული:  „ერთი კოლო პურის ფასად შემოგვაჩეჩა  
გვარიანად შელანძღული დიდი, ღუნღულა ქუდი“

ა. შედარება;      ბ. გამეორება;      დ.  მეტაფორა;   დ. ეპითეტი;  
183.   რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული:  „ქამარივით მოღვერილმა ნაბი კინჩევმა 

ბილეთი მომთხოვა“.
ა. შედარება;      ბ. გამეორება;      გ. კონტრასტი;       დ.  მეტაფორა.
   

184. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „შეიკრა და გაიფიცა ბავშვების წინაშე 
ივრის ხეხილი“.
ა.  ეპითეტი;   ბ. გაპიროვნება;    გ.  ჰიპერბოლა;    დ.  შედარება.

185. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ჩემო პატარა, მოდი ვცადოთ და ამ საქმეს  
ორივემ მოვკიდოთ  ხელი!“
ა. რიტორიკული შეძახილი;  ბ. რიტორიკული მიმართვა;  გ. მეტაფორა  დ. გაპიროვნება

186. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ჯარჯი ჩახედავს ჯიხვებსა... რქა რქაზე 
გადაუხვევავ, ანგელოზებსა ჰგვანანო“
ა. ეპითეტი;  ბ. კონტრასტი;  გ. შედარება;   დ. გაპიროვნება
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IV.    ლექსიკა (10 ქულა)

187. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „თავზე დაჰკანკალებს“:
 ა. ეშინია;   ბ.  უვლის;   გ. უბრაზდება;   დ. საყვედურობს

188. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „გული ამოუჯდა“;
ა.  ძალიან გაუხარდა;  ბ.  ძალინ დამწუხრდა;  გ. ბევრი იტირა;   დ.  ბევრი შეჭამა

189. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „ცეცხლზე ნავთი დაასხა“;
ა.  იმედი გადაუწურა;  ბ.  ცეცხლი გააღვივა ;  გ. ვითარება გაამწვავა;   დ.  კოცონი დაანთო

190.  იპოვეთ სინონიმური წყვილი:
ა. სწორედ - სწორად;  ბ. მიამიტი - გულუბრყვილო;  გ. ხილი - ვაშლი;  დ. ზღვა - წვეთი

191.  იპოვეთ ანტონიმური წყვილი:
ა. რთული - ძნელი;  ბ. გულახდილი - გულმდუღარე ;   გ. ტლანქი - უხეში;  დ. ზანტი - 
მკვირცხლი 

192. იპოვეთ  ბარბარიზმი:
ა. ხვატი;   ბ. ზახვატი;    გ. მარხვა;    დ. მალაქიტი

V. წაკითხულის გააზრება (24 ქულა)  

ყურადღებით წაიკითხეთ რეზო ჭეიშვილის მოთხრობა „სურათებიანი წიგნი“ და უპასუხეთ 
შეკითხვებს:

მოკლეშარვლიანი ბიჭი მოდის ქუჩაში. ხელში გადაშლილი მოხატული წიგნი უჭირავს. მოდის 
მარტოდმარტო. გამვლელ-გამომვლელებს ზედაც არ უყურებს, ის არის და მისი წიგნი. ნელ-
ნელა მოიწევს ჩემკენ, ნელ-ნელა მიახლოვდება.

ვდგავარ საკირის ქუჩის გადაღმა, შუშის ქარხანასთან. ჩემ ქვევით სადგურის მივარდნილი 
ნაწილია. გაუქმებული ლიანდაგები, გამაზუთიანებული შპალები, რელსსა და რელსს შუა 
ამოსული სარეველა ბალახი და გაშავებული ღორღი ჩანს. მოკლეშარვლიანი ბიჭი კი 
აუჩქარებლად მიახლოვდება. გაშლილი სურათებიანი წიგნი მჭრის შორიდან თვალს. 
გათავებული ამბავია, უნდა წავართვა! აქ ხომ ერთმანეთს გლეჯენ და ართმევენ ყველაფერს; 
ყველაფერი მიაქვთ, რაზედაც კი ხელი მიუწვდებათ. საქმე მორევაზეა. თუ ერევი, უნდა 
წაართვა კიდეც; რისი წაღებაც შეიძლება, უნდა წაიღო; რისი წაგლეჯაც შეიძლება, უნდა 
წაჰგლიჯო. ხელში თუ არაფერი უჭირავს, თავზე თუ არაფერი ახურავს, უადგილო ადგილას 
მიკერებული ღილი მაინც უნდა ააწყვიტო. უნდა სცემო, უნდა გალახო, უნდა ატირო, 
აბღავლო, აღრიალო. სუსტი ძლიერს ჩაგრავს, ღონიერი – უღონოს. დედამიწაზე ჯუნგლის 
კანონია გამეფებული. „ჯუნგლის კანონი“ მაშინ, მგონი, არ ვიცოდი, მაგრამ რომ არ მცოდნოდა, 
თვითონვე მოვიგონებდი, ისეთ ხასიათზე ვიყავი. როგორ ძარცვავდა ამ დროს დიდი პატარას, 
ჯანმრთელი – სუსტს, ღონიერი – უღონოს? ათასნაირად. ყველა ხერხისა და მეთოდის 
ჩამოთვლაც კი შეუძლებელია, ამიტომ მხოლოდ ერთზე შევჩერდები. „მათხოვეს“ პრინციპი 
უფრო პრაქტიკული და მოხერხებული უნდა ყოფილიყო, რადგან ჩვენში ამ დროს ეს მეთოდი 
სხვაზე მეტად იყო გავრცელებული. მაინც რაში მდგომარეობდა იგი? ახლავე მოგახსენებთ: 
ადამიანს, რომელსაც გაძარცვას უპირებდი, მათხოვეო (მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რა უნდა 
გენათხოვრებინა), უნდა გეთქვა თავდაპირველად; თუ გათხოვებდა (სულ ერთი იყო – რას), 
აღარ უნდა დაგებრუნებინა. თუ არ გათხოვებდა, „მათხოვე, მათხოვეს“, ძახილით უნდა 
გაგეხვრიტა ტვინი. თუ გაჭრიდა, ხომ კარგი, თუ არა და უნდა წაგერთმია. მოგცემო, ნაგლეჯის 
დროს უნდა გეთქვა და, რასაკვირველია, აღარ უნდა მიგეცა. ეს იყო და ეს ამ მარტივი 
მანიპულაციის თავი და ბოლო, ერთი შეხედვით.

გული უსიამოდ შემეკუმშა, როცა წარმოვიდგინე, როგორ მორთავდა ის მოკლეშარვლიანი 
ბიჭი ტირილს და ჩხავილს.
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– მოდი აქ! –– ვეტყოდი მე.

– არ მოვალ... – მიპასუხებდა გამომწვევად და უკან-უკან დაიხევდა.

– მოდი, ნუ გეშინია, სულ ერთია, დაგიჭერ, ვერ გამასწრებ!

ჩერდება. დგას. გაქცევას ვერ ბედავს. ვუახლოვდები.

– რა არის ეს?

– წიგნი.

– მათხოვე ეგ წიგნი!

– არ გათხოვებ.

– მათხოვე!

– არა!

თუ არა და შენი აჯობებს და ასე შემდეგ. ღრიალი, ჭყივილი, ქიჩავ-ქიჩავი; ბოლოს ჭიტლაყი 
და მისი ჯანი. იტიროს, რამდენიც უნდა. და მაინც ძნელი წარმოსადგენია ყოველივე ეს 
წინასწარ. ალბათ რამდენს ნერვიულობდნენ ძარცვის წინ გზა-შარაზე გამოსული საწყალი 
ყაჩაღები. ბიჭი გამითანასწორდა, ჩემი დაჟინებული მზერა იგრძნო, შემხვდა, თვითონვე 
შეჩერდა. – მოდი აქ!

მოვიდა. ნათელი, მრგვალი სახე, მოკლე, თხელი, წაბლისფერი, წმინდად გადავარცხნილი 
ქოჩორი და ღია ლურჯი თვალები აქვს. იღიმება. მიყურებს. რა არის ეს?!

– წიგნი.

– მათხოვე ეგ წიგნი!

მაძლევს. გვერდზე პატარა ხის ხმალი ჰკიდია, ადრე რომ ვერ შევამჩნიე. ისიც ჩამოვართვი. 
ისევ ღიმილით მიყურებს. გახარებულია, მეც რომ დავინტერესდი მისი სურათებიანი წიგნით 
და ხის ხმლით. თავისი აღტაცებაც უნდა გადმომდოს თითქოს. არადა, მართლაც მშვენიერი, 
თვალისმომჭრელი, მკვეთრი ფერებით აფერადებული წიგნია. წიგნი კი არა, ნახატებით და 
ჩემთვის გაუგებარი წარწერებით აჭრელებული ალბომია. ღმერთო, რა საოცარი სურათები 
ეხატა შიგ!

მიჭირავს ეს კარგი წიგნი ხელში, ხმალი იღლიაში მაქვს ამოღებული. ნახატებს ჩავყურებ. 
სურათები თვალს მჭრის, მანათებს, მათბობს, მაშინებს და რაღაც უხილავი, არნახული 
სამყაროსაკენ მიმაქანებს.

– შენია ეს ხმალი?

– ჩემია.
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– კარგი ხმალია!

– იარაღი შევუქე, ბეჭზე ჩამოვკიდე.

– ეს წიგნიც შენია?

– ჩემია.

– კარგი წიგნია ძალიან! – მოვუწონე და, დავუბრუნე.

ბიჭი წავიდა, რამდენიმე ნაბიჯის შემდეგ შეჩერდა, მოიხედა, გამიღიმა და, ჩემი მიხვედრით, 
ცოტა შეფიქრიანებულმა განაგრძო გზა. ვერ გაიგო, რატომ ვიდექი ასე გახევებული და 
შეწუხებული შუა გზაში.

გარკვევით ვხედავ იმ დღეს გამოცხადებულ სახენათელ ბავშვს. ზოგჯერ, როცა სატანა 
წაეპოტინება ჩემი არსების უხილავ ნაწილს, ისევ და ისევ იმ გამოცხადებულ სახეს დავინახავ 
და სულში რაღაც გამინათდება წამით, განათდება, როგორც მზეში გადაშლილი სურათებიანი 
წიგნი. 

193. რომელი ფრაზით გამოიხატება განსაკუთრებული განწყობილება, რომელსაც 
მოკლეშარვლიან ბიჭს წიგნის ქონა ანიჭებს?                                                                                                                       
ა. „მოკლეშარვლიანი ბიჭი მოდის ქუჩაში“;

ბ. „ხელში გადაშლილი, მოხატული წიგნი უჭირავს, მოდის მარტოდმარტო“;

გ. „გამვლელ-გამომვლელს ზედაც არ უყურებს. ის არის და მისი წიგნი“;

             დ.  „ნელ-ნელა მოიწევს ჩემკენ, ნელ-ნელა მიახლოვდება“.

194. როგორია ქარხნისა და სადგურის შემოგარენი, სადაც ტექსტში აღწერილი მოქმედება 
ხდება?

ა.  პირქუში, მკაცრი;

ბ. თბილი;

გ. ფუტკრის სკასავით აზუზუნებული;

             დ. უსაქმურების თავშესაყარი.

195. რატომ უნდა წაართვას მთხრობელმა ბიჭს წიგნი?

ა. წაკითხვა აინტერესებს;

ბ. მოკლეშარვლიანი ბიჭი თვალში არ მოუდის;

გ. დათვალიერება აინტერესებს;

დ. წართმევა ცხოვრების წესია.

196. რას უწოდებს მთხრობელი კონკრეტულ გარემოში შექმნილ ვითარებას?
ა. „ბეზპრედელს“;
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ბ. „ჯუნგლის კანონს“;
გ. განუკითხაობას;
დ. მართვად ქაოსს.

197. რას  უპირისპირებს  მოკლეშარვლიანი  ბიჭი  მთხრობელის  აგრესიას?        

ა. პროპორციულ აგრესიას;

ბ. გულწრფელობას;

გ. დიდი  ქვით  იარაღდება;

დ. გამანადგურებელ  ირონიას.

198.  როგორ ზემოქმედებს პოტენციურ ყაჩაღზე წიგნი - წასართმევი ნივთი?

ა. აგრესიისგან  განაიარაღებს;

ბ. ბიბლიოთეკაში  წასვლის  სურვილს  უჩენს;

გ. აღიზიანებს;

დ. ოდესღაც  უმიზეზოდ  გაცდენილ  გაკვეთილს  ახსენებს.

199.  როდის ხედავს მთხრობელი ბიჭის სახეს (წარმოსახვაში)?

ა. ყოველთვის, როცა წიგნის მაღაზიას ან ბიბლიოთკას დაინახავს;

ბ. ზოგჯერ, როცა მის სულს სატანა წაეპოტინება;

გ. ყოველთვის, როცა საკირის ქუჩის გადაღმა ჩაივლის;

დ. ზოგჯერ, როცა სახლში  შუქი  ჩაქრება  და  სანთლის  მოსაძებნად  უჯრას  გამოაღბს.

200. რა  არის  ამ  ნაწარმოების  უმთავრესი  აზრი?

ა. სამყარო  ძალიან  ჭრელია. 

ბ. გულჩვილობა  უძლურებაა;

გ. სამყაროში  „ჯუნგლის კანონი“  მოქმედებს;

დ. მშვენიერებას,  სილამაზეს,  გულწრფელობას  აგრესიის  დამარცხება  შეუძლია;



28

მე-8    კლასი
VII. ენის სამყარო (40 ქულა)

201. როგორ იწერება „2127“ სიტყვიერად:
ა. ორიათას  ასოცდაშვიდი;  ბ. ორი ათას ას ოცდაშვიდი;  გ. ორი ათას  ასოცდაშვიდი;  დ. 
ორიათასასოცდაშვიდი

202. როგორ იწერება „მეთვრამეტე“ არაბული რიცხვით:
ა. მე-18;   ბ. მე-18-ე;   გ. 18-ე;   დ. 18

203. რომელია მართებული ფორმა:
ა. თავსაფარ  წაკრული; ბ. თავსაფარ - წაკრული;   გ. თავსაფარწაკრული; დ. თავ საფარ  
წაკრული

204. ვითარებითი ზედსართავია:
ა. უყურო;   ბ. ყურიანი;  გ. მყუდრო;  დ. ყურცქვიტა

205.  მიმართებითი ზედსართავია: 
ა.  ქარვისფერი;   ბ. ფიცხი;  გ. მიამიტი;   დ. ნელი

206. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
--------------  ფურცლებზე საინტერესო სტატიები იბეჭდებოდა.
ა. გაზეთი „ივერიას“;    ბ.  გაზეთ „ივერიას“ ;     გ.  გაზეთი „ივერიის“ ;   დ.  გაზეთ „ივერიის“

207. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
სამეცნიერო თემის სათაური ------------    რჩევით  შევცვალე.
ა.  ქალბატონ ნათელას;   ბ. ქალბატონი ნათელას;       გ.  ქალბატონ ნათელად;   დ. ქალბატონი 
ნათელად;   

208. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
------------  დავისაჯე და ეს საერთოდ არ გადარდებს!
ა. შენ შესახებ;  ბ. შენს შესახებ;  გ. შენ გამო  დ. შენს გამო

209. ჩასვით შესაფერი ნაწილაკი:
გავიფიქრე,  განა ამაზე უარესი  რა უნდა მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში  ----------- .
ა.  - თქვა;   ბ.  - მეთქი;   გ.  -თქო;   დ.  -ო

210. ჩასვით შესაფერისი ნაწილაკი:
გადაეცი, მეფესთან წამოდი, ის მოგისმენს და დაგეხმარება ---------- .
ა. - მეთქი;   ბ. -ო;    გ. - თქვა;    დ. - თქო 

211. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. სტუდენტები ჩამოჯდნენ;  ბ. ნახირი გააგდო;   გ. ბავშვები ჩასხა;   დ. ვაშლები ჩამოვარდა

212. შეარჩიეთ სწორი ფორმა:
რასაკვირველია, ელჩის უსაფრთხოებას ჩვენ  -------------- !

 ა.  უზრუნველვყოფთ;   ბ.  ვუზრუნველყოფთ;    გ.  ვუზრუნველვყობთ;   დ.  უზრუნველვყობთ

213. იპოვეთ ზმნის მართებული ფორმა:  
ა. სდუმს;   ბ. გასცემს;   გ. სჯავროვს;   დ. სჩურჩულებს

214. იპოვეთ ზმნის არასწორი ფორმა:  
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ა. გამოსჭვივის;   ბ. ასწევს;   გ. სჩადის;   დ. დასტოვებს
215. განსაზღვრეთ, აგებულების მიხედვით, მოცემული წინადადება:

„როცა გული გულობს, ქადა ორივე ხელით იჭმებაო“.
ა. მარტივი;  ბ. შერწყმული;  გ. რთული თანწყობილი;  დ. რთული ქვეწყობილი

216. განსაზღვრეთ, აგებულების მიხედვით, მოცემული წინადადება:
„ათასი მომხრე გამოუჩნდა, ათასი მოხალისე თვალებში შესციცინებდა“.
ა. მარტივი;  ბ. შერწყმული;  გ. რთული თანწყობილი;  დ. რთული ქვეწყობილი

217. რა სახის განკერძოებული სიტყვა გამოიყენება წინადადებაში:
„იქაურობას ჩქარა გაეცალა, თვალის უსწრაფესად!..“
ა. განკერძოებული განსაზღვრება; ბ. განკერძოებული ვითარების გარემოება; გ. 
განკერძოებული ადგილის გარემოება;  დ. დანართი

218. იპოვეთ მართებული შესიტყვება:
ა. განცხადება გააკეთა;  ბ. სათვალე უკეთია;  გ. მანქანას ატარებს;  დ. საფუძველი დაუდო

219. იპოვეთ არასწორი შესიტყვება:
ა. ბურთი გაიტანა;    ბ. სწორად შეაფასა;   გ. ჟურნალი გამოიცა;   დ. განცხადება გააკეთა

220. იპოვეთ წინადადება, რომელშიც  სასვენი ნიშნები სწორად არის დასმული:
ა.  შვილო, ისე არასდროს ჩაივლიდა, ხმამაღლა რომ არ მომსალმებოდა;
ბ.  შვილო, ისე არასდროს ჩაივლიდა ხმამაღლა, რომ არ მომსალმებოდა;
გ.  შვილო ისე,  არასდროს ჩაივლიდა, ხმამაღლა რომ არ მომსალმებოდა;
დ. შვილო ისე არასდროს ჩაივლიდა, ხმამაღლა რომ, არ მომსალმებოდა;

II.    ტექსტის რედაქტირება (6 ქულა) 
   

221. მოცემული 5 წინადადებიდან რომელ სამ მათგანშია დაშვებული სინტაქსური 
შეცდომები?

1. უძველესი ქართული ორნამენტი მრავალ ფიგურებზე გვხვდება, განსაკუთრებით, დედაბოძზე; 2. 
ჩვენი წინაპრები ამ დეტალს განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდნენ. 3. ძველ ნივთების 
გვერდებზე გაბნეული გამოსახულებებიც მასზე კონცენტრირდებოდა. 4. მისი შესწავლა 
აუცილებელია, რათა ცნობილია, რომ დედაბოძის შემამკობელი ფიგურები ჯვრისგან განვითარდა. 
5.  ხალხური ორნამენტის ისტორიაში დგება დრო, როცა  ჯვრის ბოლოები იხრება და მბუნავ 
ფიგურად გარდაიქმნება.

                      ა.  2, 3, 4;    ბ.  3, 4, 5;    გ.  1, 3, 4;    დ.  1, 2, 5

III.    სიტყვაკაზმული ქართული (20 ქულა)

222. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „კაცის ბნელი და ღრმა თვალები მკვახედ 
გამოიყურებოდნენ.“

ა. შედარება;      ბ. გამეორება;      გ. ეპითეტი;       დ.  მეტაფორა.
223. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „მე მარცვალი ვარ ღმერთის კალთიდან 

გადმოვრდნილი და ღმერთმა იცის, რა მელოდება“...
ა.  მეტაფორა;   ბ. ეპითეტი;    გ.  ჰიპერბოლა;    დ.  გამეორება

224. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „დადუმებულა მთაწმინდა, შეჰყურებს 
ცისკრის ვარსკვლავსა“.
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ა. შედარება;      ბ. გაპიროვნება;      გ. კონტრასტი;       დ.  მეტაფორა.
225. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ჯერ სამაგისო რა გვემართება, რომ 

განვისყიდოთ თავისუფლება?“
ა. რიტორიკული შეძახილი;  ბ. რიტორიკული მიმართვა; გ. რიტორიკული შეკითხვა;  დ. 
გაპიროვნება

226. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული:  „არ წამიხდინო, მეუფევ, ეს ჩემი წმინდა 
ხელობა!“
ა. რიტორიკული შეძახილი;  ბ. რიტორიკული მიმართვა; გ. რიტორიკული შეკითხვა;  დ. 
გაპიროვნება

IV.    ლექსიკა (10 ქულა)

227. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „პირში ჩალა გამოავლო“:
ა. გააოცა;  ბ. გაუწყრა;   გ. დაანაყრა;  დ. მოატყუა

228. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „ მეცამეტე გოჭი“:
ა. სულელი, უგუნური;  ბ. არამკითხე, მეტიჩარა;  გ. უსწავლელი, უცოდინარი;  დ. ავი, 
მრისხანე

229.  იპოვეთ ანტონიმური წყვილი?
ა. ჩქმალავს - ააშკარავებს;   ბ. ააშკარავებს - აცხადება;   გ. აცხადებს - მიიჩნევს;  დ. მიიჩნევს - 
ჩქმალავს

230. რომელი სიტყვა არ არის   ბარბარიზმი?
ა. ბოლტი;  ბ. ბალტუნი;  გ. ბარონი;  დ. ბალეტი

231. რომელი სიტყვაა არქაიზმი? 
ა. დაშთომა;   ბ. დარჩენა;   გ. დართვა;  დ. გამოძახილი

232. რომელი წყვილია სინონიმური?
ა. ბოსტნეული - მწვანილი;  ბ. ვენახი - ყანა;  გ. მოსავალი - ჭირნახული;   დ. ღონე - საშუალება

V. წაკითხულის გააზრება (24 ქულა)  

წაიკითხეთ ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა  „ამოდის, ნათდება!“ და უპასუხეთ დასმულ შეკითხვებს:

ვინ ამბობდა ამას? სად ან როდის? ღამეა. თოვლით გადალესილა მთა-ბარი; 
სულშეხუთულია, ისე შებოჭილი, რომ დედამიწის ძვლებს ჭყრიალი, ჭახჭახი გააქვს.

ბუნება თითქოს კუბოში წევს, სუდარაში გახვეულა. არაფერი ხმა, არც მოძრაობა, არც 
ცელქის მთის ნაკადულის ჩხრიალი არსად ისმის. ნიავიც განგებ შეჩერებულა, რომ არ 
დაარღვიოს გარშემო მშვიდობიანობა, არ დაუშალოს ბუნებას ძილი, განსვენება.

ტყე დაბარდნილია თოვლით, ხეებს ტანი და ტოტებიც აღარ ეტყობათ... აი ამ დროს ერთ 
კურუმს გორაზე მგლის ჯოგი გროვდებოდა. ზოგნი მოსულიყვნენ ადრე და სხვების 
მოლოდინიც ჰქონდათ. ყმუილით, ნელის ბოხის ხმით აუწყებდენ ამხანაგებს: “მოდით, 
ნუ დაიგვიანებთო!”. 

ქვეიდან, შორს სოფლიდან გაურკვეველი ჟრიამული ისმოდა. სახლებიდან ამონადენი 
ბოლი ნისლად, ჯანღად ზედ გადასწოლოდა სოფელს, საბნად ეხურა, მაღლა ცა 
გავარვარებული, ვარსკვლავებით მოჭედილი, ხოლო პირმოკუმული, გაშტერებული 
დასჩერებოდა დედამიწას. 
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მგლები ამაღამ სოფელს უნდა ესტუმრონ. - ესაა მათი ფიქრი და განზრახვა. თავს იმიტომ 
იყრიდენ ერთად, რომ ტყეში აღარაფერი ეგულებოდათ საჭმელი. ერთი კვირაა მშივრები 
დალასლასებენ, მიწასაც კი ვეღარ თხრიდენ საჭმელად თოვლისა და ყინულისაგან.

მოგროვდენ, დიდი ჯოგი გაკეთდა. ყველანი კბილებს აკაწკაწებდენ. შიოდათ, ძალიან 
შიოდათ! ერთმანეთს ათვალიერებდენ და ნატრობდენ, ერთს მეორის ტანზე ერთი წვეთი 
სისხლი მაინც შეენიშნა, რომ ამით საბუთი ჰქონოდათ ძგერებოდენ და თავისი თანამოძმე 
ლუკმა-ლუკმა გაეგლიჯათ. რომელ ერთს ეყოფოდა ერთი მგელი, თითო ლუკმა ხომ არც 
კი შეხვდებოდათ! არა, ცოტათი მაინც შიმშილის ჟინს მოიკლავდენ. 

საგულისხმო სანახავი იყო ამ დროს მგლების კრება: ზოგი იწვა თოვლზე, სხვა 
დაყუნტებულიყო, რიგიც იდგა ფეხზე კუდებდაშვებული, ხოლო ყველას პირები ჰქონდა 
დაღებული. ასე თათბირობდენ თარეშის, ლაშქრობის შესახებ. 

- კარგი დრო გავიდა, კარგი, ბიჭებო! როგორ ბნელა! აბა, ვისაც იმედი აქვს თავისა, ეხლა 
უნდა ეცადოს, - ამბობდა მოხუცი მგელი ტოტია. 

- ოღონდაც, ოღონდაც - სთქვა მეორემ, - თუ სხვას ვეღარას მოვიგდებთ გარეთ, ძაღლები 
მაინც მოვიტაცოთ. ხომ იცით ჩემი ამბავი? თქვენ ჩაგასაფრებთ, მე გამოვიტყუებ, 
გავუთამაშებ, ჩავუკვდებ-მოვუკვდები ქედანას, შემოგაგდებთ ზედ და მაშინ თქვენ იცით, 
როგორც გაირჯებით! 

- რა შვილებმა არ ვიცით ჩვენც, როგორ უნდა ჭამა ლეშისა, - სთქვეს სხვებმა სიცილით. 
თათბირობდენ ფარეხის გატეხაზე. ცხვრის მოგონებაზე ყველამ დაღებული, ცეცხლით 
ანთებული ლაშები უფრო დააღეს და ნაკვერჩხლებად გამოაჩინეს დიდრონი კბილები. 
გაჰკრეს, გაუსვეს კბილი-კბილს: აჩქამდა კბილები და საერთო, საშინელ ცეცხლად 
დაენთო, არე-მარე გაანათა. 

აიშალნენ იმ იმედით, რომ გაძღებოდენ, დაეშვნენ თავქვე, წინ ჩაუძღვათ ტოტია, წალიკი 
დააკრეს გორის პირს - ჩამომწკრივდენ, იმედი უღვივოდათ გულში, მაგრამ დახეთ, რომ 
ბედმა უმუხთლა. რასაც არ მოელოდენ, ის მოხდა; მოხდა ის, რითაც იმათი საქმე 
ფუჭდებოდა, იშლებოდა; წელი მოსწყდათ.

რა მოხდა განა ასეთი? ამათ სიბნელის იმედი ჰქონდათ ხომ, მაგრამ ცოტათ შენიშნეს, რომ 
აღმოსავლეთით ცის პირი ნათდებოდა. ყველანი შეჯგუფდენ ერთად და მიაპყრეს იქით 
თვალები. ცოტა ხნის შემდეგ მთვარემ წვერი ამოჰყო. ამოვიდა მთვარე და გაანათა ტყე, 
მთა, ბნელი კუნჭულები; გაანათა ჯურღმული. შეჯგუფებული მგლები ბრაზმორეულნი 
იძახდენ: “ამოდის, ამოდის, ნათდება!” მთვარისაკენ მიპყრობილ მგლების თვალებიდან 
ზიზღის, სიძულვილის, სისხლის ძიების ისრები იყო გაძაფული. როგორ სწყევლიდენ მის 
ამოსვლას! 

- გაგიხმეს ფეხი, გაგიწყრეს ღმერთი! ვაი შენ, ვაი შენ გაჩენის დღესა! - ამბობდენ მგლები 
და თან კბილებს უღრჭენდენ: “ახ ნეტავი, ხელში კი ჩაგვაგდებინა, შეგვეჭამა, რომ 
მოგვესპო მაგისთვის სიცოცხლე”. ყველაზე უფრო წყრებოდა, ბორგავდა ერთი ბებერი 
მგელი. 

- ბევრჯელ მომიკალ გული. - ამბობდა იგი, ბევრჯელ დამაღონე, შე წყეულო, შე 
შეჩვენებულო; ბევრჯელ დამაღონე, გამიმწარე სიცოცხლის დღენი. ბევრის ცხოველის 
სისხლით ბევრჯელ შევიღებე ცხვირ-პირი, ტოტები და მკერდი; მთელ ორ კვირას 
დავუმშვენებივარ ამ სისხლსა და ჩემ ტანზე მისი დანახვით სიყმილის ჟინი მომიკლავს. 
ნეტავი, მთვარევ, ერთხელ შენთვისაც გამესვა ჩემი ბასრი კბილი, ნეტა შენის სისხლითაც 
დაემშვენებინა მხარბეჭი და თითები ლეგჩოხა ბიჭს ტოტიას. 
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დანარჩენებიც ამასვე ფიქრობდენ კვლავ ლაშდაღებულნი და შეჩერებოდენ მთვარეს: 
მთვარე კი ამოდიოდა ზევით და ზევით, ამომაღლდა ცაზე; გაანათა ტყეში ხისა და კლდის 
ძირები, ბნელი ხევები, აგრეთვე გაანათა სოფლად ბნელი კუნჭულები ციხე-კოშკებისა და 
ძველთა შენობათა ნანგრევებისა, სასაფლაოს შავ ქვებს თავის სხივის სანთელი დაუნთო; 
მადლიანად და ცხოვლად იყურებოდა სასაფლაოც-კი.

გაცრუვდა ყოველი იმედი დავლისა, თარეშობისა. დღის სასწორი ღამეა. რაღა ქნან? იმედი 
გადაუწყდათ, სასოება დაჰკარგეს, ერთმანეთს-ღა დაუწყეს თვალიერება; ფიქრობდენ, 
არჩევდენ, ვინ არის ჩვენში სახარჯი, შესაჭმელიო. ერთი მზად იყო მეორეს ძგერებოდა და 
შუაზე გაეგლიჯა. 

მოხუცი ტოტია, თავპირდასიებული ჯაგს უკან ეყუნთა, ფიქრებში იყო გართული; იმას 
ბევრი შიმშილი უნახავს და ბევრი ვაება გამოუცდია, მაგრე რიგად იმიტომ არ იყო 
შეწუხებული, ახლაც სხვისა იმედით ნადირობდა; ახალგაზრდა მგლები უზიარებდენ 
იმას საზრდოს. 

- ტოტიავ, ეი, არ გესმის?! რას გარინდებულხარ, ვერა ხედავ რა ამბავია? ვიღუპებით 
შიმშილით, ლამის მგლის ნათესაობა, ჯილაგი გაწყდეს პირისაგან ქვეყნისა. რასა სწერს 
შენი კარაბადინი, ბიძიავ? - უთხრა მას ერთმა მგელმა და თან ტოტი გაუქნია თავში. 

- რას სჩადი, შე ბრიყვო, შე გაუზრდელო ვირო? - სთქვა წყრომით მოხუცმა მგელმა. სხვა 
მგლებმაც ყურები აცქვიტეს, იგრძნეს საქმის ვითარება. 

- ჰოდა რა?! - იღრიალა ყველამ ერთად: - ძალიან კარგად გიშვრება, შენისთანა ბრიყვზე 
ერთი ტოტის დაკვრა კიდევაც ცოტაა. კბილი გაუსვით მაგას, კბილი; ეს სინათლე სულ 
მაგის ბრალია! - ღმუოდენ ყველანი. დიდხანს აღარ აცალეს და თათებს კბილებიც 
მიაშველეს... 

- ბიჭო, ჭკვიანად, ჭკვიანად! რას ჩადით, თქვე ბრიყვებო? - ღმუთუნებდა ტოტია და 
უღრენდა კბილს ხან ერთს, ხან მეორეს, მაგრამ იმისი ღრენა ვის შეაშინებდა? ერთ წამში 
გათავდა ტოტიას სიცოცხლე; ლეშთან ერთად გათავდა მისი სულიც. ბეწვიც აღარსად 
ეგდო იმის მრავალტანჯულის ტყავისა. ოდნავ თუ სადმე ნასისხლარს შეამჩნევდით, ის 
იყო.

მგლებს ცოტათი გული დაუმშვიდდათ, მაგრამ კიდევ შიოდათ. შეხედეს ერთმანეთს, 
შეეშინდა ერთს მეორისა, ალბათ იმიტომ - ახლა მე არ შემჭამონო. შეეშინდათ და 
გაფრთხენ. ერთი მეორეს გაურბოდა, ჯაგიანებში ჩხლაკა-ჩხლუკი ისმოდა და თან 
თოვლის ჭყრიალი... მთვარე კი ამოვიდა, ამოცურდა მაღლა, თითქმის შუა ცაზე, ნათლად 
კაშკაშებდა და იქიდან, როგორც დარაჯი, უფთხობდა ქვეყანას მტერსა... მგლები კი 
გარბოდნენ უგზო-უკვლოდ ტყეში და ყველას პირზე ეკერა: “განათდა, განათდა!”. 

233. რატომ  გადაწყვიტეს  მგლებმა სოფელზე  გალაშქრება?

ა. იქ განსაკუთრებით გემრიელი ნადავლი ეგულებოდათ;

ბ. ტყეში საჭმელი გამოლეულიყო;

გ.  კარგა ხანი იყო, არ ელაშქრათ, და „მუხლის გამართვა“ მონატრებოდათ;
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დ. წინა ხელმოცარული ნადირობის გამო სოფლის ძაღლების ჯავრი 
მოჰყოლოდათ.

234.  ვაჟა-ფშაველა მგლებზე წერს:

„ერთმანეთს ათვალიერებდნენ და ნატრობდნენ, ერთს მეორის ტანზე ერთი წვეთი სისხლი 
მაინც შეენიშნა, რომ ამით საბუთი ჰქონდათ, სძგერებოდნენ და თავისი თანამოძმე ლუკმა-
ლუკმად გაეგლიჯათ.“

მგლების როგორი მდგომარეობა იკითხება ტექსტში?

ა. ისინი იძულებულნი არიან, საკვები სხვა ტყეში ეძებონ;

ბ. ისინი შიმშილით სიკვდილს მოთმინებით ელოდებიან;

გ. მათში ურთიერთდაუნდობლობის ინსტინქტი იღვიძებს;

დ. ისინი დათოვლილი ტყიდან გამოსვლას ვერ ახერხებენ.

235.  რისა ეიმედებათ სანადიროდ განწყობილ მგლებს?

ა. ბედისა, რომელიც, სჯერათ, ბოლოს და ბოლოს გაუღიმებთ;

ბ. სოფლის მცხოვრებთა გულარხეინობისა (სჯერათ, რომ ზამთრის გრძელ ღამეში    
კარგა ღრმად ჩაძინებული იქნებიან);

გ. სიბნელისა;

დ. სოფლის ძაღლების უნიათობისა.

236.  რაზე სწყდება გული მოხუცებულ მგელ ტოტიას? 

ა. რომ სიცოცხლის ბოლომდე მგლად დარჩა;

ბ.  რომ მთვარე ვერ შეჭამა;

გ. რომ ყველაზე ღონიერ მგლად ვერ იქცა; 

                  დ.  გამოლეულ ძალაზე.

237. რას აბრალებენ მგლები ტოტიას, რათა მისი შეჭმის ნამდვილი მიზეზი დაფარონ?

ა.  ქვეყნიერების განათებას;                                       

ბ.  უსაქმურობას;

  გ. სიფხიზლის მოდუნებას;
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დ.  მგლებისთვის უხეირო რჩევის მიცემას.

238.  ვაჟა-ფშაველა წერს:

          „ ----ბიჭო, ჭკვიანად, ჭკვიანად! რას სჩადით, თქვე ბრიყვებო?  -----ღმუთუნებდა ტოტია 
და უღრენდა კბილს ხან ერთს, ხან მეორეს, მაგრამ  იმისი ვის შეაშინებდა? ერთ წამში 
გათავდა ტოტიას სიცოცხლე.“

რად მიაჩნია ტოტიას თავისი შეჭმა?

ა. უსამართლობად;

ბ. უგუნურებად;

გ. უმადურობად;

დ. მგლური კანონის აღსრულებად.

239.   ვაჟა-ფშაველა სწერს:

„ შეხედეს ერთმანეთს, შეეშინდა ერთს მეორისა, ალბათ, იმიტომ - ახლე მე არ შემჭამონო. 
შეეშინდათ და დაფრთხნენ. ერთი მეორეს გაურბოდა“...

რამ დაშალა მგლების ხროვა?

     ა.  სიმაძღემ,  სიმაძღრის ილუზიამ;  

     ბ.  სინანულმა, რომელიც მათში ტოტიას გაწირვის გამო გაჩნდა;

      გ. მიხვედრამ, რომ ძალა ყოველთვის ერთობაში არაა;

      დ.  შიშმა, რომელიც მგლებს ერთმანეთის მიმართ გაუჩნდათ.

240.  რა არის მოთხრობის მთავარი სათქმელი? 

ა. ბოროტება სიკეთის მტერია;

ბ. ბოროტებისაგან სინათლე გვიცავს;

გ. რომ მგლების ერთობა მოჩვენებითია;

დ. ქვეყანა წყვდიადშია ჩაძირული.
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მე-9 კლასი

VIII.ენის სამყარო (40 ქულა)

241. რომელია მართებული ფორმა:
ა. თავგზა აბნეული; ბ. თავგზა -  აბნეული;  გ. თავგზააბნეული; დ. თავ გზა აბნეული

242. ვითარებითი ზედსართავია:
ა. უგულო;   ბ. გულიანი;  გ. გრილი  დ. გულადი

243.  მიმართებითი ზედსართავია: 
ა.  მოღრუბლული;   ბ. მუქი;  გ. ღია;   დ. თბილი

244. როგორ იწერება „5730“ სიტყვიერად:
ა. ხუთიათას  შვიდასოცდაათი;  ბ. ხუთი ათას  შვიდას ოცდაათი;  გ. ხუთი ათას  
შვიდასოცდაათი; დ. ხუთიათას  შვიდას ოცდაათი

245. როგორ იწერება „მეთერთმეტე“ არაბული რიცხვით:
ა. მე-11;   ბ. მე-11-ე;   გ. 11-ე;   დ. 11

246. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
მსახიობი იხსენებდა, როგორ მოაწონა თავი კომისიის წევრებს გამოცდაზე აკაკი წერეთლის  
-----------  ------------  წაკითხვით.
ა. ლექსი „განთიადს“;    ბ.  ლექს „განთიადს“ ;     გ.  ლექსი „განთიადის“ ;   დ.  ლექს „განთიადის“

247. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
--------------- გადაწყვეტილებით,  საავადმყოფოში ახალი განყოფილება გაიხსნა.
ა.  პროფესორ ბაქრაძეს;   ბ. პროფესორ ბაქრაძის;       გ.  პროფესორი ბაქრაძეს;   დ. პროფესორი 
ბაქრაძის

248. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
დარწმუნებული ვარ, რომ ------------  ----------    არსებული გაუგებრობა მალე გაირკვევა.
ა. თქვენ  შუა;  ბ. თქვენს შუა;   გ. თქვენს შორის;  დ. თქვენ შორის  

249. ჩასვით შესაფერისი ნაწილაკი:
ვერაფერი გავაწყვე და გადავწვიტე, თავს ზემოთ ძალა აღარ არის  ----------- .
ა.  - თქვა;   ბ.  -თქო;   გ.  - მეთქი;    დ.  -ო

250. შეარჩიეთ მართებული ფორმა:
ა. ფანქრები დააგდო;  ბ. მტერი თავს დაეცა;   გ. კომშები მოისხა;   დ. მუშები ჩამოჯდნენ

251. შეარჩიეთ სწორი ფორმა:
ჩვენ არასდროს -------------- მის ღირსეულ სახელს!

 ა.  შევურაწყოფთ;   ბ.  შეურაწვყოფთ;    გ.  შევურაცხყოფთ;   დ.  შეურაცხვყოფთ
252. განსაზღვრეთ, აგებულების მიხედვით, მოცემული წინადადება:

„ხმელი ფოთლები ჩახვეტა ქარმა, მთები ღრუბლებით ხურავს დარაბებს.“
ა. მარტივი;  ბ. შერწყმული;  გ. რთული თანწყობილი;  დ. რთული ქვეწყობილი

253. განსაზღვრეთ, აგებულების მიხედვით, მოცემული წინადადება:
„მან მისთა მჭვრეტთა წაუღის გული, გონება და სული.“
ა. მარტივი;  ბ. შერწყმული;  გ. რთული თანწყობილი;  დ. რთული ქვეწყობილი

254. განსაზღვრეთ, აგებულების მიხედვით, მოცემული წინადადება:
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„ლექსს მე ვუწოდებ მოვარდნილ მეწყერს, რომ გაგიტანს და ცოცხლად დაგმარხავს!“
ა. მარტივი;  ბ. შერწყმული;  გ. რთული თანწყობილი;  დ. რთული ქვეწყობილი

255. რა სახის განკერძოებული სიტყვა გამოიყენება წინადადებაში:
უცხოეთში მცხოვრები პატიოსანი ქართველი, მშრომელი და კეთილსინდისიერი, ოცნებობდა 
სამშობლოში დაბრუნებაზე.
ა. განკერძოებული განსაზღვრება; ბ. განკერძოებული ვითარების გარემოება; გ. 
განკერძოებული ადგილის გარემოება;  დ. დანართი

256. რა სახის განკერძოებული სიტყვა გამოიყენება წინადადებაში:
ეტყობა, აქ, ქობულეთში, თბილისთან შედარებით სინესტეა.
ა.განკერძოებული განსაზღვრება; ბ. განკერძოებული ადგილის გარემოება; გ. განკერძოებული 
ვითარების გარემოება;  დ. დანართი

257. რა არის წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა:
რასაკვირველია, მოვითხოვ, ყველა წიგნი სათუთად შეინახოთ!
ა. განკერძოებული განსაზღვრება; ბ. განკერძოებული ვითარების გარემოება;  გ. ჩართული;  დ. 
დანართი

258. რა არის წინადადებაში ხაზგასმული სიტყვა:
ამ სტატიას შენს დას, მარიამს, ვათარგმნინებ!
ა. განკერძოებული განსაზღვრება; ბ. განკერძოებული ვითარების გარემოება;  გ. ჩართული;  დ. 
დანართი

259. იპოვეთ მართებული შესიტყვება:
ა. გამოცემა განხორციელდა;  ბ. ქუდს ატარებს;  გ. მანქანას მართავს;  დ. ცოდნა აიმაღლა

260. იპოვეთ წინადადება, რომელშიც  სასვენი ნიშნები სწორად არის დასმული:
ა.  ამ საკითხზე სამწუხაროდ, ხმამაღლა, თამამად, ვერ ისაუბრებ.
ბ.  ამ საკითხზე, სამწუხაროდ, ხმამაღლა თამამად ვერ ისაუბრებ.
გ.  ამ საკითხზე სამწუხაროდ ხმამაღლა, თამამად, ვერ ისაუბრებ.
დ. ამ საკითხზე, სამწუხაროდ, ხმამაღლა, თამამად, ვერ ისაუბრებ.

II.    ტექსტის რედაქტირება (6 ქულა) 
   

261. მოცემული 5 წინადადებიდან რომელ სამ მათგანშია დაშვებული სტილური ხარვეზები?
1. ნიკოლოზ რუსთველი  (ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი) მე-18 საუკუნეში რუსთავის მიტროპოლიტი 
იყო; 2. იგი რუსთავიდან დასავლეთ საქართველოში გადავიდა და იქ ეწეოდა მოღვაწეობას. 3. 
რუსთველი თავისი ეპოქის ყველაზე საუკეთესო მქადაგებელი იყო. 4. მას წმინდა დოდოს 
საგალობლების შედგენა განუხორციელებია. 5. რუსთველის ნიჭიერება თანამედროვეებსაც 
დაუნახავთ და დაუფასებიათ.

                      ა.  2, 3, 4;    ბ.  3, 4, 5;    გ.  1, 3, 4;    დ.  1, 2, 5
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III.    სიტყვაკაზმული ქართული (20 ქულა)

262. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ვაი, იმ დღისა დამსწრებსა, აწ 
სათქმელადაც ძნელია!..“
ა. რიტორიკული შეძახილი;  ბ. რიტორიკული მიმართვა; გ. რიტორიკული შეკითხვა;  დ. 
გაპიროვნება

263. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ჩასცქეროდა იოსები ლამაზბეწვიან 
ცხოველს ქარვისფერ თვალებში.“

ა. შედარება;      ბ. გამეორება;      გ. ეპითეტი;       დ.  მეტაფორა.
264. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „მე განშორების ცივი თოვლი დიდხანს 

მეხურა!..“
ა.  მეტაფორა;   ბ. კონტრასტი;    გ.  ჰიპერბოლა;    დ.  გამეორება

265. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული: „ასე საყურე, უცხო საყურე, ეთამაშება 
თავისსა აჩრდილს.“
ა. შედარება;      ბ. გაპიროვნება;      გ. კონტრასტი;       დ.  მეტაფორა.

266. რომელი მხატვრული ხერხია გამოყენებული:  „ვსთქვი თუ: ეჰ, ღმერთო, შენა ხარ 
ჩემებრ ცთომილთა მხსნელია.“
ა. რიტორიკული შეძახილი;  ბ. რიტორიკული მიმართვა; გ. რიტორიკული შეკითხვა;  დ. 
გაპიროვნება

IV.    ლექსიკა (10 ქულა)

267. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „დანა პირს არ უხსნის“:
ა. დამწუხრებულია;  ბ. კრიჭა შეეკრა;   გ. მშიერია;  დ. ავადაა

268. განმარტეთ სიტყვათა მყარი შეხამება „ როცა ვირი ხეზე გავა“:
ა. მიზანს მიაღწევს;  ბ. არასდროს მოხდება;  გ. შეუძლებელს შეძლებს;  დ. კონკრეტულ დროს 
მოხდება.

269.  იპოვეთ ანტონიმური წყვილი:
ა. დასაბამი - დასასრული;   ბ. დასაბამი - დასაწყისი;   გ. დასასრული - ფინალი;  დ. სასრული  
- დასასრული

270. იპოვეთ პარონიმები:
ა. იწყებს - იწყობს;   ბ. იწყებს - ამთავრებს;   გ. იწყობს  - დაიწყობს;  დ. იწყებს - აგრძელებს

271. რომელი სიტყვა არ არის   ბარბარიზმი?
ა. ტრუბა;  ბ. ტრუბადური;  გ. ტრუპი;  დ. ტუპიკი

272. რომელი სიტყვაა არქაიზმი? 
ა. აღმასვლა;   ბ. აღორძინება;   გ. აღმაფრენა;  დ. სიბორგილე

V. წაკითხულის გააზრება (24 ქულა)  
წაიკითხეთ ვაჟა-ფშაველას ლექსი „ჩემი ვედრება“ და უპასუხეთ დასმულ შეკითხვებს:

ღმერთო, მიიღე ვედრება,
ეს ჩემი სათხოვარია:

არ დამეკარგოს გულიდან
მე შენი სახსოვარია!

გულს ნუ გამიტეხ ტანჯვაში,
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მამყოფე შეუდრკელადა;
ვფხიზლობდე, მუდამ მზად ვიყო

დაჩაგრულების მცველადა.
ბალახი ვიყო სათიბი,
არა მწადიან ცელობა;

ცხვრადვე მამყოფე ისევა,
ოღონდ ამშორდეს მგელობა;

არ წამიხდინო, მეუფევ,
ეს ჩემი წმინდა ხელობა!
მაშრომე საკეთილოდა,

თუნდ არ მოვიმკო ნაყოფი,
შვილთ საგმოდ არ გამიხადო

ჩემი მუდმივი სამყოფი.
გულს ნუ გამიქრობ ლამპარსა,
მნათობს ტრფობისა შეშითა,

ნუ მავლევ ქვეყანაზედა
გაცივებულის ლეშითა, -

თვალებში მადლ-დაკარგულსა,
შუბლზე გაკრულის მეშითა.
ნუ დაუკარგავ ჩემს სატრფოს

მადლს, გულზე ცეცხლის მდებელსა,
ნუ დაუძვირებ ოცნებას,

შენს ხმას, სხივ-გამომღებელსა:
სიცოცხლედ უღირს ბეჩავსა,

ეძახის თავის მხლებელსა.
გულს დარდი გამიდიადე

იმ სანეტარო საგანზე,
დაწერე ფიქრი, ღრმა, მწვავე

ჩემის გონების საბანზე!..
გონებას ფიქრი სტანჯავდეს,

გულს ცეცხლი სწვავდეს ძლიერი,
მშიოდ-მწყუროდეს კეთილი,

ვერ გავძღე, მოვკვდე მშიერი…
ნუ დამასვენებ ნურა დროს,

მამყოფე შეძრწუნებული,
მხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერ,

როცა ვარ შეწუხებული;
როცა გულს ცეცხლი მედება,
გონება მსჯელობს საღადა, -

მაშინ ვარ თავისუფალი,
თავს მაშინა ვგრძნობ ლაღადა.

მფარავდეს შენი მარჯვენა,
კალთა სამოსლის შენისა,
სანამ არ მოვა დრო-ჟამი
სულ ბოლოს ამოქშენისა.

სული - შენ, ლეში - მიწასა,
აღარა ვგლოვობ ამასა;

თევზი - წყალს, ცასა - ვარსკვლავი,
შვილი - დედას და მამასა.



39

273.  რა არის ლექსის ლირიკული გმირის პირველი და უმთავრესი სათხოვარი 
უფლისადმი?

ა. დიდხანს და ბედნიერად აცოცხლოს;

ბ. გულიდან მისი რწმენა და სიყვარული არ ამოუგდოს;

გ. მის სამშობლოს მტერი აარიდოს;

დ. მისი ქვეყანა ააყვავოს და გააძლიეროს.

274. როგორ გესმით მეტაფორული ფრაზა: „ ბალახი ვიყო სათიბი, არა მწადიან ცელობა“?

ა. ბალახივით დავდადრეკილი ყოფა მომწონს;

ბ. მირჩევნია წყნარად და უშფოთველად ვიცხოვრო, ვიდრე შფოთიანად;

გ. მირჩევნია, მე ვიყო მსხვერპლი, ვიდრე სხვა გავიხადო მსხვერპლად;

დ. სათიბი ბალახი ბევრად სჯობს მოცელილ თივას.

275. რას გულისხმობს პოეტი „წმინდა ხელობაში“? – „არ წამიხდინო, მეუფევ, ეს ჩემი 
წმინდა ხელობა !“

ა. ხვნა-თესვას;

ბ. მოყვასის სიყვარულს;

გ. ბუნების აღქმის უნარს;

დ. შრომითა და გარჯით ლუკმაპურის შოვნას.

276. რატომ ზრუნავს რილიკული გმირი, რომ სიკეთითა და სათნოებით წარმართოს 
თავისი ცხოვრება?

ა.  ებრალება ცხოვრებისაგან დაჩაგრული ხალხი;

ბ.  არ უნდა, რომ ვინმე მისგან გულნატკენი იყოს;

გ. შთამომავლობამ რომ არ დაგმოს  და აუგად არ მოიხსენიოს მისი საფლავი;

დ. ეშინია, მის მიერ ჩადენილი სიავე ქვეყანას ცუდად არ შემოუბრუნდეს.

277. როგორ სიცოცხლეს უწოდებს  ლექსის ლირიკული გმირი: „ გაცივებულის ლეშითა, -
თვალებში მადლ-დაკარგულსა, შუბლზე გაკრულის მეშითა“?

ა. უგრძნობს, უსიყვარულოს;

ბ. უძლურს, ღრმა სიბერეში გადამდგარს;
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გ. შრომითა და ჯაფით დაღლილ-დაქანცულს;

დ. მუდმივი სიღარიბითა და სიღატაკით დაბეჩავებულს.

278. რატომ სთხოვს ლირიკული გმირი ღმერთს ღრმა, მწვავე ფიქრით მისი გონების 
დატვირთვას?

ა. ტვინი და გონება რომ ავარჯიშოს;

ბ. სხეულს მოდუნების საშუალება რომ არ მისცეს;

გ. არასდროს დაკმაყოფილდეს სხვათათვის გაწეული სიკეთით;

დ. მის გონებას მეტი სიბრძნე რომ შეემატოს.

279.  რატომ მიაჩნია რილიკულ გმირს თავი ბედნიერად მხოლოდ მაშინ, როცა 
შეწუხებული და შეძრწუნებულია?

ა. მაშინ ეწევა ხოლმე შთაგონება;

ბ. მაშინ ეძლევა საშუალება საკუთარ ცხოვრებას დააკვირდეს;

გ. ამ დროს მას არავინ და არაფერი არ აწუხებს;

დ.  ეს მდგომარეობა სულიერ წრთობასა და პიროვნულ თავისუფლებას გულისხმობს.

280.   რა არის რილიკული გმირის ბოლო სათხოვარი უფლისადმი?

ა. „ნუ დამასვენებ ნურა დროს, მამყოფე შეძრწუნებული“;

ბ. „მფარავდეს შენი მარჯვენა...სანამ არ მოვა დრო-ჟამი სულ ბოლოს ამოქშენისა“;

გ. „ნუ დაუკარგავ ჩემს სატრფოს მადლს, გულზე ცეცხლის მდებელსა“;

დ. „ბალახი ვიყო სათიბი, არა მწადიან ცელობა“.


